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Denne rapport bidrager med et detaljeret kig ind i, hvordan 
deltagerne har erfaret at være en del af  ’Individuelt planlagt 
job med støtte’ – herefter forkortet til ’IPS’. IPS er en beskæf-
tigelsesrettet tilgang målrettet mennesker med svær psykisk 
lidelse. IPS har igennem årene været genstand for en stigende 
forskningsmæssig interesse, og der er gennemført flere ef-
fektstudier, som viser, at IPS er mere effektiv i forhold til at 
støtte mennesker med svære psykiske lidelser i at komme i 
job end almindelige jobindsatser. 

Rapporten henvender sig til alle, der interesserer sig for, 
hvordan man kan hjælpe mennesker med svære psykiske li-
delser til at få et arbejde. Derudover lægger undersøgelsen 
op til en diskussion af, hvordan det beskæftigelsesorientere-
de- og sociale arbejde med disse mennesker generelt udføres 
i velfærdsstatens forskellige institutioner. Vi håber derfor, 
at rapporten bliver læst af  IPS-kandidater -og konsulenter; 
ledere og medarbejdere i jobcentre, rusmiddelcentre, so-
cialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien; samt studerende, 
undervisere og forskere på landets professionshøjskoler og 
universiteter.

Vi vil gerne takke de 19 IPS-kandidater, som har haft lysten 
og modet til at mødes med os, enten på Københavns Profes-
sionshøjskole, et IPS-kontor, en café, en park eller inviteret 
os ind i deres hjem. Uden deres fortællinger og refleksioner 
ville rapporten ikke været blevet til. Derudover skal rettes en 
tak til de IPS-ledere og -konsulenter fra Silkeborg, Frederiks-
berg og København, som har hjulpet med at formidle kon-
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takt til kandidater, der ville tale med os. Også selvom det var 
en ekstraopgave i en travl hverdag. 

Også tak til Sidsel Busch fra Kompetencecenter for Dobbelt-
diagnoser i Region Hovedstadens Psykiatri samt Pauline Ha-
gensen fra Videreuddannelsen på Københavns Professions-
højskole for faglig kommentering af  rapporten. Og endelig 
rettes en tak til styregruppen for forskningsprojektet: Forsk-
ningsoverlæge Lene Falgaard Eplov, Copenhagen Research 
Center for Mental Health – CORE, Lektor Trine Østergaard 
Wulf-Andersen, Institut for Menneske og Teknologi, Ros-
kilde Universitet og Claus Arne Hansen, Uddannelsesleder, 
Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professi-
onshøjskole. 

Undersøgelsen er gennemført i perioden 2017-2019 af  Ju-
lie Rahbæk Møller, Sidse Rubens le Fevre, Jesper Andersen, 
Eva Børjesson Buus og Inge Storgaard Bonfils, Institut for 
Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole. 
Undersøgelsen er finansieret af  Sundheds- og Ældreministe-
riet 2016 ved hjælp af  midler fra Regeringens forskningspulje 
til gavn for mennesker med psykiske lidelser.

God læselyst!
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KAPITEL 1

Indledning

1.1. Sammenfatning
Dette studie handler om deltagernes erfaringer med Indi-
viduelt Planlagt job med Støtte - IPS. Studiet bygger på en 
inkluderende forskningstilgang, hvor to IPS-kandidater blev 
ansat med henblik på at åbne op for en nærhed og gensidig 
forståelse for det studerede fænomen: IPS. Forskergruppen 
har i samarbejde fundet frem til hvilke temaer, det ville være 
interessant at undersøge, og hvordan vi skulle undersøge det; 
vi har i fællesskab gennemført interview med IPS-kandidater 
fra tre kommuner; og vi har analyseret og diskuteret deltager-
nes fortællinger om IPS og fundet frem til, hvilke temaer og 
teoretiske vinkler der kunne udfolde deltagernes perspektiver 
og erfaringer. Studiet er således rundet af  en fænomenologisk 
og humanistisk inspireret forskningstilgang, som er interesse-
ret i at forstå sociale fænomener ud fra det enkelte menneskes 
perspektiv og beskrivelse af  verden, som den opleves af  dem. 

IPS bygger på en Supported Employment (SE) tilgang og 
er udviklet i tråd med værdier og principper fra psykosoci-
al rehabilitering og recovery. IPS er udviklet i USA tilbage 
i 1980’erne, men er i en dansk sammenhæng en ny tilgang 
og metode på beskæftigelsesområdet. Det er derfor relativt 
nyt, at mennesker med en svær psykisk lidelse kan tilbydes 
IPS som individuelt tilrettelagt støtte til at komme i job eller 
uddannelse. 

Denne rapport formidler centrale indsigter og analyser. De 
19 IPS-kandidater, der har deltaget i interview, har forskellige 
uddannelses –og arbejdserfaringer, og de har forskellige øn-
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sker og mål for deres IPS-forløb. Nogle ønsker at finde et ar-
bejde, andre at starte på en uddannelse. Nogle ønsker at fær-
diggøre en afbrudt uddannelse eller helt at skifte karrierespor. 

Studiet viser, at deltagerne i IPS er særdeles tilfredse med 
IPS-forløbet. Det skyldes flere faktorer: 

• Fleksibilitet i forhold til tempo og møder
• Tid til afklaring
• En god relation til konsulenten
• En fornuftig balance mellem sygdom og et menings-

fyldt arbejdsliv eller studieliv
• Støtte til at finde balancen imellem realisme og drømme 

om fremtiden. 

En central indsigt er, at IPS-kandidaterne beskriver deres er-
faringer med IPS i lyset af  tidligere erfaringer med mødet 
med det offentlige velfærdssystem. Det gælder især deres 
erfaringer fra jobcentre og behandlingspsykiatrien. Det er 
gennemgående, at IPS-kandidaternes positive erfaringer med 
IPS står i en kontrast til deres tidligere oplevelser af  mødet 
med især disse af  velfærdssystemet forskellige hjælpeinstan-
ser. IPS er, fra deltagernes perspektiv, en anden måde at bli-
ve mødt på, og IPS er på mange måder ensbetydende med 
den relation, de har til deres IPS-konsulent. De oplever, at 
IPS-konsulenten forpligtiger sig over for dem på en anden 
måde end andre velfærdsprofessionelle; og de oplever, at der 
er rum til at deres livserfaringer, personlige præferencer, am-
bivalens og usikkerhed over for, hvad der er det rigtige for 
dem, legitimt kan bringes ind i samarbejdet.

IPS-kandidaterne fremhæver, at et IPS-forløb er tidsube-
grænset, og at de selv er med til at sætte tempoet i forløbet. 
Forløbet tilrettelægges efter deres behov i et dynamisk sam-
arbejde med IPS-konsulenten, hvor kontakten foregår fleksi-
belt og via både fysiske møder, telefon, mail og sms. IPS-kan-
didaterne oplever derfor, at der er en kontinuerlig proces i 
gang, hvor de sammen med IPS-konsulenten finder frem til, 
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hvilket arbejde eller uddannelse de gerne vil i gang med – og 
når de er i gang, er der kontakt i det omfang, de fortsat ople-
ver, de har et behov. Denne oplevelse står i kontrast til deres 
tidligere erfaringer fra mødet med velfærdssystemet, særligt 
jobcentret og psykiatrien. Her har de modsat oplevet et pres 
for at udvikle sig på tid og imod mål defineret af  andre end 
dem selv. Ved hjælp af  sociolog Hartmut Rosas begreber 
om fremmedgørelse og acceleration udfoldes, hvordan samfundet 
generelt, og velfærdssystemet specifikt, er domineret af  et 
tidstyringsregime, der sætter sit præg på relationen mellem 
professionelle og borgere i dag. IPS-kandidaternes oplevelser 
af, at de tidligere har været underlagt et tidspres, kan anskues 
som en mere generel tendens. Rosas begreb resonans åbner 
for en forståelse af  den måde, IPS-kandidaterne erfarer tiden, 
tempoet og fleksibiliteten i IPS-forløbet.  

Mange af  IPS-kandidaterne fortæller om en altid nærværen-
de ambivalens i forhold til deres evner, formåen og det ar-
bejdsliv, de bevæger sig hen imod. Denne ambivalens og usik-
kerhed synes at være en kontinuerlig følgesvend i deres liv, 
men i IPS-forløbet oplever de, at der tages hånd om denne 
ambivalens. I deres relation til konsulenten drøfter de nemlig 
ikke kun, hvilken uddannelse eller job, de gerne vil have, men 
også hvordan de ønsker at være i studiet eller i arbejdslivet. At 
uddanne sig eller at arbejde kan lede mod en forbedring, men 
der er også potentielt en forværring på spil. Ved at afprøve 
forskellige muligheder i IPS-forløbet åbnes en mulighed for, 
at kandidaterne kan indkredse en ny arbejdsidentitet, hver-
dagsrytme og en balance mellem sygdom og at leve et godt 
liv med arbejde og uddannelse. Antropolog Susan Reynolds 
Whytes begreber om uvished, usikkerhed og kontingens inddrages 
som et analytisk greb til at åbne for en forståelse af  IPS-kan-
didaterne oplevelse af  det levede liv med ambivalens og usik-
kerhed, som på den ene side kan skabe utryghed, men på den 
anden side kan danne grobund for nye muligheder. 

For IPS-kandidaterne er relationen til IPS-konsulenten om-
drejningspunktet for deres måde at forstå, hvad IPS er for en 
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indsats. På samme tid er det paradoksalt vanskeligt for dem at 
beskrive denne relation. De anvender løseligt begreber som 
’god kemi’ og beskriver deres IPS-konsulent via de forskellige 
roller, de oplever, konsulenten har i deres forløb. Disse roller 
handler også om, hvor i forløbet de er: I opstarten, i uddan-
nelses- eller jobsøgningsfasen, eller når de er i gang med ud-
dannelse eller arbejde. Relationen er på samme tid dynamisk 
og stabil. Dynamisk fordi deres behov skifter i forløbet, og 
de udvikler sig, og stabil fordi de samarbejder over lang tid 
og mod et fælles mål. Antropolog og psykiater Arthur Klein-
mans begreber om ’fravær’ og ’nærvær/tilstedevær’ bidrager til at 
få en dybere forståelse for, hvordan relationen er kendetegnet 
ved et omsorgsfuldt nærvær og tilstedevær, hvor IPS-kandi-
daterne oplever, at de er betydningsfulde mennesker. Det gi-
ver en oplevelse af  meningsfuldhed. 

Formålet med studiet har været at få indblik i deltagernes 
erfaringer med IPS, men disse erfaringer indgår også i en 
større sammenhæng, der handler om, hvordan velfærdssy-
stemet møder mennesker med svære psykiske lidelser eller 
rusmiddelbrug. Det er håbet, at IPS-deltagernes fortællinger 
og de analytiske perspektiver kan være med til at kvalifice-
re en diskussion om, hvordan vi som samfund bedst støtter 
mennesker i udsatte positioner i at få et godt liv og en værd-
sat social rolle. Og vi håber, at rapporten vil bidrage til en 
større bevidsthed blandt beslutningstagerne om det vigtige i 
at prioritere velfærdsindsatser, som er individuelt tilrettelagt, 
tidsubegrænsede og imødekommer borgerens individuelle 
præferencer og valg.  

1.2. Om rapporten

Rapporten er et produkt af  en fælles proces, hvor forsknings-
gruppen har læst, analyseret og diskuteret det empiriske ma-
teriale, der kom ud af  de 19 interview. Vi har i forskningspro-
cessen holdt flere oplæg, der har fungeret som trin på vejen 
til at frembringe og diskutere centrale temaer og analytiske 
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pointer i forskellige faglige sammenhænge.  Rapporten er 
dog hovedsagelig skrevet af  Julie Rahbæk Møller, mens Sidse 
Rubens le Fevre har bidraget skriftligt til delanalyserne, og 
Jesper Egholm Andersen har fungeret som mundtlig spar-
ringspartner. Inge Storgaard Bonfils har været overordnet an-
svarlig for projektet og har i samarbejde med Eva Børjesson 
Buus udviklet forskningsdesignet og gennemført et littera-
turstudie som forarbejde for studiet. Inge Storgaard Bonfils 
har desuden skrevet udkast til metodekapitlet og stået for den 
afsluttende gennemskrivning af  rapporten. 

Rapporten er struktureret omkring to indledende kapitler, 
hvor kapitel 2 beskriver IPS og litteraturstudiet, og kapitel 3 
beskriver og diskuterer metode og forskningsproces. De ef-
terfølgende analytiske kapitler præsenterer forskellige temaer, 
som viste sig særligt relevante for studiet. I kapitel 4 behand-
ler vi IPS-kandidaternes erfaringer med tidsubegrænsning og 
den individuelle proces. Kapitel 5 omhandler håndtering af  
ambivalens og usikkerhed, mens det i kapitel 6 er relationen 
mellem IPS-kandidat og IPS-konsulent, der er i centrum. 
Rapporten afsluttes i kapitel 7 med en opsamling og diskus-
sion. I dette kapitel inddrages indsigter fra litteraturstudiet, 
og vi drøfter studiets bidrag til såvel IPS-forskningen og til 
velfærdsforskning i bredere forstand. 
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KAPITEL 2

Beskrivelse af IPS 

IPS er en ’supported employment’ (herefter forkortet til 
’SE’) tilgang udviklet i USA i 1980erne, hvor den er målrettet 
mennesker med svær psykisk lidelse. Metoden integrerer be-
skæftigelses- og behandlingsmæssige indsatser ved, at et IPS-
team, bestående af  jobkonsulenter, arbejder sammen med 
behandlingsteamet i psykiatrien i at støtte borgeren i opnå-
else af  sit jobmål (Drake et al., 2012). IPS bygger på værdier 
og principper fra psykiatrisk, psykosocial rehabilitering og re-
covery. SE og IPS er udviklet som led i af-institutionalisering 
af  indsatser for mennesker med en funktionsnedsættelse eller 
psykisk lidelse og som en del af  et lokalsamfundsbaseret til-
bud. Afsættet har været en bevægelse væk fra segregerede og 
beskyttede arbejdsmiljøer og over mod inklusion på alminde-
lige arbejdspladser i lokalsamfundet. I lyset af  recovery-be-
vægelsen har borgere med psykiske lidelser vist, at arbejde 
udgør et væsentligt element i at opnå et meningsfuldt liv, og at 
arbejde kan fremme personlig og social recovery. I et fagpro-
fessionelt perspektiv bygger IPS på en styrkebaseret tilgang 
og tro på borgerens evner og ressourcer. IPS har derfor afsæt 
i en personcentret tilgang med vægt på borgerens egne præfe-
rencer og valg  (Drake et al., 2012; Eplov et al., 2010; Wilken 
& Hollander, 2010).

IPS er i den danske kontekst implementeret i regi af  de kom-
munale jobcentre. De tre IPS-enheder, som har bidraget til 
dette studie, tilbyder IPS til borgere med svære psykiske lidel-
ser. En af  enhederne tilbyder også IPS til mennesker med et 
problemskabende forbrug af  rusmidler. Integration mellem 
beskæftigelses- og behandlingsmæssige indsatser betyder, at 
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der er et organisatorisk og praktisk samarbejde mellem kom-
munale jobcentre, kommunale rusmiddelcentre og regionale 
psykiatriske behandlingstilbud. Det menneske, som skal hjæl-
pes i arbejde, kaldes for en ’IPS-kandidat’ og den professio-
nelle for ’IPS-konsulent’.

IPS er forankret i otte principper, som er bærende for ind-
satsen. Disse principper er vidensbaserede forstået på den 
måde, at de bygger på forskning såvel som praktikeres erfa-
ringer (Drake et al., 2012). Derudover er de retningsgivende 
for de professionelle IPS-konsulenters måde at arbejde på. 
Det vil sige, at de bør tilstræbe at arbejde i overensstemmelse 
med principperne. De otte principper er:

1. Alle, der ønsker at deltage i programmet, kan gøre det, 
ingen bliver ekskluderet 

2. IPS er en integreret del af  den psykiatriske behandling
3. Målet er beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked
4. Vejledning om sociale ydelser og arbejde er vigtigt
5. Jobsøgning starter hurtigt efter inkludering i program-

met 
6. Systematisk jobsøgning og -udvikling
7. Støtten under beskæftigelse varer så længe, der er be-

hov for det
8. Indsatsen er baseret på deltagerens egne præferencer 

og valg

Derudover bygger IPS på grundlæggende værdier for SE, 
hvor der lægges vægt på, at IPS-konsulenten tror på, at del-
tagerne er i besiddelse af  styrker, færdigheder og erfaringer, 
der kan anvendes på arbejdsmarkedet. Afsættet er, at med 
de rette omgivelser og den rette støtte kan mennesker med 
svære psykiske lidelser eller et rusmiddelbrug bestride et job 
på det ordinære arbejdsmarked. 

Nærværende studie viser, at IPS, ifølge interviewpersonerne, 
adskiller sig fra andre jobindsatser ved at bygge på ovenfor 
nævnte principper, som betyder, at møderne mellem IPS-kan-
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didat og IPS-konsulent ikke er indholdsmæssigt, tidsmæs-
sigt eller stedsligt fastlagte. IPS-kandidatens møder med sin 
IPS-konsulent kunne finde sted på kommunale kontorer, i be-
handlingspsykiatrien, hjemme hos IPS-kandidaten, på en café 
eller på gåture. Indholdet af  møderne varierede alt efter, hvor 
IPS-kandidaten var i sin proces. IPS-konsulenterne har for-
skellige faglige baggrunde og er rekrutteret fra både jobcentre, 
behandlingspsykiatri og sociale indsatser (Weber, 2020). 

På trods af  den individuelle proces og interviewpersonernes 
forskellige beskrivelser af  deres IPS-forløb tegner der sig et 
overordnet billede af  nogle forskellige positioner i forløbet: 
a) Afklaringen, hvor kandidat og konsulent lærer hinanden 
at kende. Afklaringen handler både om at finde ud af, hvad 
kandidaten har lyst til at arbejde med på sigt, og hvordan 
man indgår i et arbejdsliv; b) jobsøgning eller undersøgelse 
af  uddannelsesmuligheder; c) støtte under arbejde eller ud-
dannelse; og d) afslutningen, som er den mest ambivalente og 
usikre fase. Vi vender tilbage til disse positioner i det første 
analytiske kapitel om tidsubegrænsningen og den individuelle 
proces.

2.1. Baggrunden for IPS i en dansk 
kontekst

I 2012 igangsatte Copenhagen Research Center for Men-
tal Health - CORE et randomiseret kontrolleret forsøg 
(RCT-studie) med henblik på at afprøve effekten af  IPS i en 
dansk sammenhæng. I den forbindelse blev der etableret to 
IPS-team, som siden blev udvidet til fire teams i samarbejde 
med København, Odense, Frederiksberg og Silkeborg Kom-
mune og de samarbejdende regionale behandlingsenheder. 
Målgruppen var mennesker, der var i ambulant behandling i 
behandlingspsykiatrien (DPC og OPUS) og havde en sygdom 
inden for diagnosekategorierne skizofreni, bipolar lidelse el-
ler svær depression, samt var modtagere af  kontanthjælp, sy-
gedagpenge eller førtidspension. 
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RCT-studiet er afrapporteret i 2018-2019 og viser gode re-
sultater. Det danske RCT-studie viste signifikant positive 
effekter af  IPS-indsatsen på job og uddannelse. Deltagerne 
i IPS-indsatsen opnåede over en periode på 18 måneder, 
at 59,5 pct. kom i job eller uddannelse, hvilket er knap 30 
pct. mere end i kontrolgruppen, hvor det var 46,5 pct. Del-
tagerne var derudover signifikant mere tilfredse med den 
behandling, de havde modtaget målt med ’client satisfac-
tion scale’. Der var ikke forskel mellem grupperne i for-
hold til depressive, psykotiske eller negative symptomer 
samt kognitiv funktion eller helbredsrelateret livskvalitet og 
dermed ingen indikation af, at IPS leder til forværring af  
symptomer eller har andre negative konsekvenser. På denne 
baggrund anbefaler forskerne bag RCT-studiet, at IPS-ind-
satsen udbredes til flest mulige mennesker (Christensen & 
Eplov, 2018).

Nærværende studie af  IPS-kandidaternes erfaringer med IPS 
indgår i et større forskningsprojekt om ’Individuelt planlagt 
job med støtte, IPS – implementering, organisering og erfa-
ring’ ved Institut for Socialrådgiveruddannelse, Københavns 
Professionshøjskole, som løb fra 2016 til 2019. Ud over det-
te studie er der gennemført to andre studier: Et om imple-
mentering af  IPS ved Inge Storgaard Bonfils, Institut for 
Socialrådgiveruddannelse, Københavns Professionshøjskole 
(Bonfils, 2019), samt et studie om IPS-konsulenternes arbej-
de med IPS ved Søren Salling Weber, ph.d.-studerende ved 
Roskilde Universitet i samarbejde med Københavns Profes-
sionshøjskole (Weber, 2020). 

Studiet af  IPS-kandidaternes erfaringer med IPS er designet 
som en inkluderende forskningsproces, hvor to IPS-kandi-
dater blev direkte inddraget i forskningsprojektet som med-
forskere (Beresford, 2013; Borg & Askheim, 2010; Borg & 
Kristiansen, 2009). De har deltaget i hele processen fra ud-
viklingen af  selve studiets problemstilling og de temaer, der 
undersøges, til valg af  metoder, indsamling af  empiri, bear-
bejdning, over til analyse og formidling. Det følgende kapitel 
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3 om metode og proces indeholder en beskrivelse af  med-
forskningsprocessens design og gennemførelse. 

Et andet væsentligt aspekt er, at studiet blev gennemført med 
brug af  kvalitative metoder. Eksisterende forskning i delta-
gernes vurderinger af  IPS er ofte gennemført via kvantitative 
metoder og med brug af  en prædefineret skala såsom Client 
Satisfaction Scales, der systematisk måler deltagernes tilfreds-
hed med en service. Eksempel på dette ses i den ovenfor 
omtalte undersøgelse ved Copenhagen Research Center for 
Mental Health – CORE (Christensen & Eplov, 2018). Del-
tagernes dyberegående erfaringer med IPS er imidlertid et 
forskningsmæssigt underbelyst område. Drake et al. peger til-
bage i 2012 på behovet for forskning, som inddrager bruger-
nes erfaringer og fortællinger om IPS-indsatsens betydning i 
og for deres recoveryproces (Drake et al., 2012). Som afsæt 
for nærværende studie gennemførte vi i 2017 et litteratur-
studie af  den eksisterende kvalitative forskning i brugernes 
erfaringer med IPS1. 

2.2. Eksisterende kvalitativ forskning om 
brugererfaringer med IPS

For at kunne bruge litteraturstudiet i en sammenlignelig og 
samtidig velfærdskontekst blev studier, der beskæftiger sig 
med målgruppen af  mennesker med svære psykiske lidelser, 
benytter kvalitative metoder, er udgivet senere end 2009, er 
vesteuropæiske og er rapporteret på engelsk, inkluderet. Ti 
relevante studier blev fundet, og her tegner sig fire forbundne 
tematikker, som har vist sig særligt væsentlige for IPS-kandi-
daternes erfaringer med IPS: 

1. Inddragelse af  IPS-kandidaterne egne ønsker og behov
2. Relationen mellem IPS-kandidaten og IPS-konsulenten
3. Ubegrænset og vedvarende støtte 
4. Ordinær beskæftigelse

1 Se bilag 1 for en beskrivelse af  litteraturstudiets søgestrategi og inkluderede studier. 
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1. Inddragelse af IPS-kandidaternes egne ønsker og behov
Et af  principperne i IPS er at fokusere på kandidaternes egne 
præferencer og valg (Drake et al., 2012). Litteraturstudiet vi-
ser, at det har afgørende betydning for IPS-kandidaterne, at 
de bliver behandlet som unikke individer med individuelle 
behov og ønsker, og at deres interesser, evner og specielle be-
hov bliver lyttet til og anerkendt (Areberg et al., 2013; Besse 
et al., 2017; Boycott et al., 2015; Coombes et al., 2016; Do-
miny & Hayward-Butcher, 2012; Gammelgaard et al., 2017; 
Lexén et al., 2013; Miller et al., 2014; Nicholson et al., 2017; 
Nygren et al., 2016).

Resultaterne fra Gammelgaard et al. viser endvidere, at den 
anerkendende tilgang, som IPS-konsulenterne benytter, bi-
drager til, at IPS kandidaterne får styrket deres selvtillid og får 
mere positive holdninger til sig selv, deres valg og handlinger 
samtidig med, at mentale barrierer i forhold til ansættelse bli-
ver reduceret (Gammelgaard et al., 2017). Areberg et al. vi-
ser i tråd hermed, at IPS-kandidaterne bliver empowered og 
motiveret af  at blive mødt og respekteret som individer med 
mulighed for at bringe egne kvalifikationer i spil (Areberg et 
al., 2013).  

2. Relationen mellem IPS-kandidaten og IPS-konsulenten
Relationen udgør, ifølge litteraturstudiet, et afgørende funda-
ment for indsatsen. Ifølge Nygren et al. er det vigtigt for rela-
tionen, at IPS-konsulenten udviser engagement og er i stand 
til at skabe et godt samarbejde med følelsesmæssig støtte, 
tryghed og et reflekterende klima (Nygren et al., 2016). 

3. Ubegrænset og vedvarende støtte
Et andet princip i IPS er, at støtten varer så længe, der er 
behov for den (Drake et al., 2012). Flere studier påpeger, at 
det er afgørende, at støtten er ubegrænset og vedvarende, at 
IPS deltageren kun har én IPS-konsulent, samt at kontakten 
mellem IPS-kandidaten og IPS-konsulenten er tæt og hyppig 
(Areberg et al., 2013; Boycott et al., 2015; Gammelgaard et 
al., 2017; Lexén et al., 2013; Nygren et al., 2016). Mulighe-
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den for kontinuerligt at arbejde med sin jobsituation sammen 
med en IPS-konsulent kan ifølge Areberg et al. give IPS-kan-
didaterne en fornemmelse af  sammenhold og optimisme og 
følelsen af  ikke at være alene (Areberg et al., 2013). 

Både praktisk og følelsesmæssig støtte er vigtig: Praktisk 
støtte inkluderer blandt andet hjælp til udarbejdelse af  CV, 
forberedelse til jobsamtale samt at besøge mulige fremtidi-
ge arbejdsgivere sammen med IPS-konsulenten. Personlig 
støtte inkluderer blandt andet at blive opmuntret og få for-
bedret selvtilliden samt at samtale om IPS-kandidatens egne 
tanker og idéer (Boycott et al., 2015; Gammelgaard et al., 
2017). Ifølge Coombes et al. er der behov for, at IPS bliver 
mere skræddersyet og tilpasset den enkeltes behov, således at 
IPS-kandidaterne kan hjælpes i alle faser af  deres liv (Coom-
bes et al., 2016). Gammelgaards et al.s studie giver eksempler 
på, at dette kan ske inden for rammen af  IPS. De omtaler 
eksempler på IPS-kandidater, der har modtaget psykologisk 
støtte i forbindelse med tab af  nært familiemedlem eller kon-
flikt med ægtefæller eller børn (Gammelgaard et al., 2017). 
Flere studier  viser ligeledes, at det er vigtigt for IPS-kandi-
daterne, at de også kan få støtte af  andre i eller uden for IPS 
netværket, fx fra deres private netværk, andre professionelle, 
arbejdsgivere og kollegaer (se Areberg et al., 2013; Besse et 
al., 2017; Lexén et al., 2013), og i studiet af  Areberg et al. un-
derstreger IPS-kandidaterne, at de ud over IPS-konsulenten 
også har brug for støtte fra betydningsfulde andre for at opnå 
deres mål for arbejde (Areberg et al., 2013). Nicholsons et al. 
viser i deres studie, at en ”Working Well”-app, hvis formål 
er at hjælpe mennesker med alvorlige psykiske lidelser til at 
forblive i job, fremhæves af  IPS-kandidaterne som en måde, 
hvorpå de let og hurtigt kan komme i kontakt med deres net-
værk (Nicholson et al., 2017). 

Både inddragelse af  IPS-kandidaternes egne ønsker og be-
hov i indsatsen, en personlig og vedvarende relation mellem 
IPS-kandidaten og IPS-konsulenten samt ubegrænset og ved-
varende støtte bliver i to studier fremhævet som en kontrast 
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til den ordinære beskæftigelsesindsats, der bliver beskrevet 
som upersonlig, sporadisk og uproduktiv (Areberg et al., 
2013; Gammelgaard et al., 2017). 

4. Ordinær beskæftigelse: 
Et tredje princip i IPS handler om, at målet er beskæftigelse 
på det ordinære arbejdsmarked (Drake et al., 2012). Gam-
melgaard et al.s studie viser, at mens det for nogle IPS-kandi-
dater primært er interaktionen med IPS-konsulenten, der er 
forbundet med recovery, er det for andre dét at få et arbejde, 
som er mest betydningsfuldt. At arbejde, at bidrage og at have 
en rolle i samfundet er med andre ord vigtigt for IPS-delta-
gerne. IPS-indsatsen og de jobmuligheder den afstedkom-
mer, gør det lettere for IPS-kandidaterne at opnå deres mål 
og drømme (Gammelgaard et al., 2017), og ifølge Besse et 
al. oplever de generelt en reduktion i deres stressniveau, når 
de har påbegyndt et ordinært arbejde (Besse et al., 2017). I 
Nygren et al.s studie understreger IPS-kandidaterne, at det er 
essentielt at modtage støtte fra IPS konsulenten i den første 
tid på arbejde. Det er vigtigt med tid til at reflektere over 
oplevelser, hvilket blandt andet kan medvirke til konstrukti-
on og rekonstruktion af  ens arbejdsidentitet (Nygren et al., 
2016). I studiet af  Boycott et al.s udtrykker IPS-kandidaterne, 
at det er vigtigt at kunne tale med IPS-konsulenten om, hvilke 
oplysninger om sin sygdom man vil dele på arbejdspladsen 
(Boycott et al., 2015), og studiet af  Besse et al. viser, at de, der 
taler åbent om deres sygdom, generelt oplever mindre stress 
(Besse et al., 2017).

Overordnet viser litteraturstudiet, at IPS-indsatsen, ifølge 
IPS-kandidaternes fortællinger, fungerer godt som en model 
for, hvordan man kan tilrettelægge en indsats organisatorisk 
og fagligt, således at man lykkes med at hjælpe mennesker 
med svære psykiske lidelser til at få et arbejde eller starte på 
en uddannelse. De ti forskellige studier viser, at for IPS-kan-
didaterne er det essentielt, at deres unikke ønsker og behov 
bliver taget alvorligt og inddraget i indsatsen, at de har gode 
relationer til deres IPS-konsulenter, samt at støtten er ube-
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grænset og vedvarende. Dette – sammen med muligheden 
for at komme i ordinær beskæftigelse – giver IPS-kandida-
terne en forbedret livskvalitet i forhold til selvtillid og me-
stringsstrategier. 

Den eksisterende kvalitative forskning i IPS-kandidater-
nes oplevelse af  IPS har overvejende fokus på, hvordan 
IPS-indsatsen påvirker dem på et individuelt niveau. Forsk-
ningen inddrager kun i mindre omfang de organisatoriske 
og samfundsmæssige kontekster, som IPS udøves i, og som 
IPS-kandidaterne dermed også indgår i. Resultaterne disku-
teres heller ikke i lyset af  mere generelle samfundsmæssige 
udviklingstendenser på arbejdsmarkedet eller i behandlings-
psykiatrien. Ingen af  studierne inddrager IPS-kandidater i 
forskningsprojektet som medforskere.  

I nærværende forskningsprojekt har vi brugt litteraturstudi-
et som inspiration til forskningsdesignet og baggrundsviden 
for de temaer og spørgsmål til interviewguide, som ligger til 
grund for interview af  IPS-kandidaterne. Dog udvides for-
ståelsen af  IPS-kandidaternes erfaringer ved at sætte disse 
ind i en bredere samfundsmæssig ramme, end det bliver gjort 
i ovenstående studier af  IPS i en vesteuropæisk kontekst. Det 
gør vi ved at inddrage samfundsvidenskabelige begreber og 
teorier til at belyse tidsstyring i samfundet generelt og mere 
specifikt i forhold til socialt arbejde og behandling af  men-
nesker med svære psykiske lidelser eller et problemskabende 
forbrug af  rusmidler; i forhold til hvordan man i socialt ar-
bejde kan håndtere usikkerhed og ambivalens; og i forhold til 
relationen mellem borger og velfærdsprofessionel i den dan-
ske velfærdsstat.

Før vi kommer så langt, vil vi i det næste kapitel præsentere 
vores metodiske greb, og hvordan vi har arbejdet med en in-
kluderede forskningsproces. 
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KAPITEL 3

Metode og 
forskningsproces

I studiet har vi arbejdet med en inkluderende forskningspro-
ces, som har involveret, at to medforskere med erfaring som 
IPS-kandidater har deltaget i forskningsprocessen. I dette 
kapitel vil vi indledningsvis give en kort introduktion til de 
inspirationskilder, som ligger til grund for vores valg om at 
inddrage IPS-kandidater aktivt i studiet, og derefter beskriver 
vi mere detaljeret, hvordan vi konkret har arbejdet sammen 
i forskningsprocessen. Afslutningsvis udfoldes en række re-
fleksioner over, hvordan medforskningsprocessen har påvir-
ket forskningen, herunder selve processen og de resultater vi 
kommer frem til. Disse refleksioner vil blive udfoldet yderli-
gere i en kommende videnskabelig artikel. 

3.1. Medforskning – en beskrivelse af 
forskningsprocessen

Den forskningsmæssige tradition for at inddrage brugere i 
forskningsprocessen henter inspiration fra flere sider, blandt 
andet evalueringsforskningen samt kritisk social- og psy-
kiatriforskning (Borg & Kristiansen, 2009). Den første in-
spirationskilde finder vi i evalueringsforskningen, hvor der 
i en dansk sammenhæng er udviklet modeller, som inddra-
ger brugerne aktivt i evalueringen af  de offentlige indsatser. 
Denne tradition går tilbage til 1990erne, hvor der kom fokus 
på bottom-up orienteret brugerinddragelse i evaluering. Det 
skete dels ud fra et argument om, at brugernes erfaringer bør 
bringes ind, når den offentlige indsats vurderes (videns- og 
kvalitetsargument), og dels at især mennesker i udsatte positi-
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oner har vanskeligt ved at udøve deres demokratiske rettighe-
der og derfor bør tildeles en særstilling i vurderingen af  den 
offentlige sektors måde at fungere på (værdiargumentet). De 
bottom-up orienterede evalueringsmodeller inddrager derfor 
brugerne som centrale aktører i evalueringsprocessen (Dah-
ler-Larsen et al., 2001). 

Den anden inspirationskilde finder vi i den sociologisk ori-
enterede social- og psykiatriforskning, som udspringer af  en 
kritik fra mennesker med funktionsnedsættelser, herunder 
psykiatribrugere. Kritikkens udgangspunkt udsprang af  en 
opfattelse af  den eksisterende forskning som umyndiggøren-
de og ikke i tråd med deres egne prioriterede temaer. Menne-
sker med psykiatrierfaringer så et behov for en mere demo-
kratisk udvikling af  viden, som i højere grad tog afsæt i deres 
behov og interesser (Borg & Askheim, 2010; Rose, 2003). 
Brugerne så derudover et behov for at bringe mere dybde og 
flere detaljer ind i forskningen. De ønskede, at forskningen i 
højere grad vægter sociale og økonomiske omstændigheder, 
uddannelse og arbejde, samt at brugere i højere grad bliver 
involveret i forskningen. Opfattelsen var, at meningsfyldt 
inddragelse af  brugerne som medforskere kan ændre nuvæ-
rende forskningspraksis. Metodisk består forandringen i en 
udvidelse af  evidensbegrebet til også at inkludere brugernes 
perspektiver; og tematisk øges fokus på sociale og psykologi-
ske perspektiver samt formidling ved at gøre forskningsresul-
tater mere tilgængelige for brugere gennem fx brugernetværk 
og traditionelle medier (Rose, Fleischman, & Wykes, 2008; 
Rose, 2017).

I forlængelse heraf  argumenteres der også for, at de resulta-
ter, som professionelle forskere præsenterer, kan have svag-
heder ved fx mistolkninger under dataindsamling, analyse og 
konklusion, som kan være knyttet til forskernes begrænse-
de kendskab til forskningsfeltet. Deltagerbaseret forskning 
kan have sin unikke styrke i, at den, i modsætning til mere 
traditionelle forskningsmetoder, beskytter den professionel-
le forsker mod at lave forenklede analyser, drage forhastede 
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konklusioner og give naive anbefalinger. Argumentet er, at 
medforskning kan føre til mere valide data. Undersøgelser 
peger ligeledes på, at det ofte vil være lettere for brugere med 
egne erfaringer at få adgang til informanter og derved sikre 
en højere svarprocent, og ligeledes at informanter, som bliver 
interviewet af  person med lignende erfaringer frem for fag-
folk, ofte føler sig mere trygge til at tale frit (Beresford, 2013; 
Borg & Askheim, 2010). 

Fordelene ved at sammensætte et forskningsteam, hvor bru-
gere og forskere samarbejder i de forskellige projektfaser, er 
således flerfoldige ifølge inspirationskilderne. Referenceram-
men for forståelse kan blive udvidet, når de personer, som 
forskningen vedrører, deltager direkte i processen. Der er 
mulighed for fx indgående at diskutere sprogbrug og derved 
forsøge at undgå fremmedgørende og stigmatiserende begre-
ber og formuleringer. Brugerne kan også være med til at rejse 
andre spørgsmål eller problemstillinger end dem, forskerne 
finder interessante. Dataindsamling og analyser kan afspejle 
det, brugerne finder mest relevant   (Beresford, 2013; Borg & 
Askheim, 2010; Borg & Kristiansen, 2009).

Ovenstående præsenterer en kritisk holdning til den form 
for forskning, hvor forskerne undersøger et særligt fænomen 
blandt en gruppe af  mennesker ved at gå ind i feltet, lave 
undersøgelsen, forlade feltet, for slutteligt at udarbejde ana-
lyserne og formidle dem i diverse forskningsnetværk. Ofte er 
forskningsprojektet udsprunget af  en bredere samfundsin-
teresse, men i processen ender forskerne med at fortabe sig 
i detaljen og skrive til andre forskere i snævre kredse (Klein-
man, 1988). Omvendt kan man argumentere for, at forskere 
netop er uddannede til at bruge deres begrænsede kendskab 
til forskningsfeltet til at stille spørgsmål til de emner, som af  
andre bliver taget for givet. Herigennem øges kendskabet, og 
der kan skabes ny viden, som forskningsfeltets aktører ikke 
selv ville kunne have skabt. I dette studie forsøger vi derfor 
ikke at sætte oppositionen så skarpt op, som man gør i oven-
stående litteratur, men i stedet undersøge hvordan et udefra- 
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og indefra-perspektiv kan forenes og udvikle ny viden. Det 
rejser spørgsmål om, hvad de uddannede forskere og med-
forskerne (brugerne) bidrager til i forskningsprojektet. 

I litteraturen beskrives forskellige grader af  brugerinvolve-
ring i forskning fra fuldstændig brugerkontrol i den ene ende 
af  skalaen til en mere rådgivende brugerrolle i den anden 
ende af  skalaen. Medforskningen placerer sig et sted midt 
imellem. I denne form for samarbejde er det essentielt, at 
medforskerne deltager fra projektstart og medvirker til at 
formulere forskningsspørgsmål, planlægge metoder, ind-
hente data, samt deltage i analyseprocessen og formidle dem 
løbende (Beresford, 2013; Borg & Kristiansen, 2009; Rose, 
2003). 

I forlængelse af  ovenstående udfoldes i det følgende, 
hvordan vi i dette studie har arbejdet med medforsknings-
processen, og hvad vi mere konkret har gjort. Afsnittet 
er beskrivende og forklarer, hvordan samarbejdet mellem 
uddannede forskere og medforskere har udviklet sig til in-
spiration for andre, som ønsker at arbejde med deltagende 
forskning. 

3.1.1. Forarbejdet
Som forarbejde for nærværende studie udarbejdede Inge S. 
Bonfils og Eva B. Buus en detaljeret projektbeskrivelse, som 
beskrev, hvordan medforskningsprocessen forventedes at 
forløbe. Processen blev beskrevet via en række delfaser, og 
det blev beskrevet hvilke aspekter, der skulle tænkes ind for 
at tilgodese medforskernes inddragelse i de forskellige faser. 
Forarbejdet lagde kimen til en åben forskningsproces, hvor 
en række valg for temaer, metode, analyse og formidlings-
proces først ville blive taget i forløbet og med inddragelse 
af  medforskerne i beslutningerne. Samtidig var der tids- og 
økonomiske rammer for projektet, som naturligt rammesatte 
i hvilket omfang, det var muligt at inddrage medforskerne, 
samt hvornår projektet skulle afsluttes. Overordnet set har 
inddragelsen af  medforskerne betydet, at vi har fungeret som 
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et forskningsteam, hvor to personer havde formel uddan-
nelse som forskere (Inge Storgaard Bonfils og Julie Rahbæk 
Møller), og to fungerede som medforskere med erfaring fra 
IPS, psykiatrien og jobcentre (Sidse Rubens Le Fevre og Jes-
per Egholm Andersen).  

3.1.2. Rekruttering og ansættelse
Ansættelsen af  de to medforskere var dels tidsbegrænset og 
dels begrænset til et bestemt antal timer om ugen og på over-
enskomstmæssige vilkår. Valget af  netop to medforskere var 
begrundet i, at der herved kunne samles et forskningsteam 
med et ligeligt antal forskere og medforskere, og udførelsen 
af  interview ville lettere kunne udføres i blandede team. Sam-
tidig kunne der også opnås en vis variation i de erfaringer, de 
to medforskere kunne bibringe processen. 

Som tidligere nævnt indgår dette studie i et større forsk-
ningsprojekt om IPS, hvor der på forhånd var indgået aftale 
med fire IPS-enheder om at deltage i projektet: København, 
Frederiksberg, Silkeborg og Odense. Da IPS-enheden i 
Odense blev nedlagt i 2017 (se Bonfils, 2019 for en uddy-
bende forklaring), blev de tre øvrige enheder kontaktet med 
henblik på at annoncere stillingsopslaget blandt deres IPS 
kandidater.2 I opslaget søgte vi efter IPS-kandidater, som vil-
le kunne samarbejde om alle eller dele af  nedenstående faser 
af  projektet:

• Afklaring af  problemstillinger og temaer for studiet 
• Planlægning og design af  studiet
• Gennemførelse af  interview 
• Analyse af  interview
• Formidling af  studiets resultater, mundtligt såvel som 

skriftligt. 

Der indkom ni ansøgere, hvoraf  fem blev indkaldt til samtale. 
For at kvalificere sig til en samtale krævede det, at ansøgeren 

2 Se bilag 2 for stillingsopslag.
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ville være i stand til at møde op på arbejdspladsen for dels at 
deltage i samtalen og på sigt at deltage i møder. Vi overvejede 
muligheden for at holde møder telefonisk eller tage hjem til 
medforskeren, men vi vurderede, at det ville blive for logi-
stisk vanskeligt at gennemføre i praksis. 

I valget af  de to, som blev ansat, indgik flere hensyn. Blandt 
de fem kandidater var der tre kvinder og to mænd. Da de to 
uddannede forskere begge er kvinder, ønskede vi, at der i 
forskningsteamet også var en mand, da et tema om køn po-
tentielt kunne vise sig at være relevant for studiet. Derudover 
er der generelt i IPS en stor aldersspredning, og derfor kun-
ne det være gavnligt med en vis aldersspredning i forskning-
steamet. Det var ikke et krav, at medforskerne havde nogen 
form for uddannelse eller akademisk baggrund, ej heller at 
de havde forudgående erfaring med forskning. Det blev i stil-
lingsopslaget betonet, at forskerne, der er tilknyttet projektet, 
har det overordnede ansvar. 

Sidse Rubens Le Fevre og Jesper Egholm Andersen blev an-
sat i stillingen, som i afsættet var berammet til otte timer pr. 
uge, men for Sidse Rubens Le Fevres vedkommende ændrede 
dette sig i forløbet, da hun fik mulighed for at lægge flere ti-
mer i projektet. Begge medforskere har læst en lang videregå-
ende humanistisk uddannelse, og deres akademiske baggrund 
gjorde dem kompetente til i et stort omfang at være med i alle 
projektets faser. Havde vi ansat medforskere uden en akade-
misk baggrund, ville deres deltagelse givetvis have været helt 
anderledes.

3.1.3. Den indledende fase
I den indledende fase er det centralt, at forskere og medfor-
skere lærer hinanden at kende, opbygger tillid samt drøfter 
roller og forventninger (Nylehn Portaasen, Haaland-Øver-
by, Jensen, Kjus, & Norheim, 2015). Vi afholdt derfor en 
række møder af  4-5 timers varighed inkl. frokost, hvor for-
skere og forskningsassistenter præsenterede sig for hinan-
den. Her introducerede forskerne til forskningsprojektet, 
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dets formål, projektbeskrivelsen og det forudgående littera-
turstudie, og disse blev diskuteret. Der blev reflekteret over 
centrale emner som begrebs- og sprogbrug. Hvad kalder vi 
de mennesker, som er genstand for studiet? Hvilken beteg-
nelse skal vi bruge om hinanden? En af  disse diskussioner 
resulterede i, at vi ikke kalder IPS-kandidaterne for ’psykisk 
syge’ eller ’psykisk sårbare’, men for ’mennesker med psy-
kiske lidelser’. Titlen som ’forskningsassistent’ i stedet for 
’medforsker’ opstod i løbet af  samarbejdet, fordi det viste 
sig, at medforskerne blev en langt større del af  de analytiske 
overvejelser, end forskerne først havde tænkt muligt. Titlen 
som ’medforsker’ hentyder til, at det primært er på grund af  
deres brugererfaringer, at de er relevante for forskningspro-
jektet, men begge forskningsassistenter brugte også deres 
akademiske baggrund inden for litteratur– og sprogviden-
skab. I formidlingssammenhænge var der stor interesse for 
deres deltagelse – undertiden altoverskyggende – og ved at 
bruge titlen som ’forskningsassistent’ kunne vi skrue op og 
ned for den deltagende metodediskussion med fagfæller og 
praktikere til fordel for analytiske diskussioner af  selve stu-
diet. 

Andre centrale emner vedrørte selve forskningsprocessen, fx 
hvilken rolle man har som medforsker? Hvilken betydning 
har det, at to fra forskningsteamet har primære erfaringer fra 
dét at leve med en psykisk lidelse, at få hjælp fra forskellige ty-
per af  velfærdsinstitutioner (både i forhold til behandling og 
social indsats, herunder IPS) – og to har erfaring i at forske 
i socialt arbejde inden for områder, der vedrører mennesker 
med psykiske lidelser? Hvilken betydning har forskningsassi-
stenternes faglige og uddannelsesmæssige baggrund? Hvor-
dan supplerer vi hinanden bedst muligt både i udvikling, gen-
nemførelse og den analytiske del af  studiet?

Ingen af  spørgsmålene blev besvaret i den indledende fase, 
men samtalerne gled over i arbejdet med at formulere stu-
diets temaer og begynde arbejdet med at udvikle en spørge-
guide til brug for studiet. 
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3.1.4. Udarbejdelse af spørgeguide og adgang til 
IPS-kandidaterne
Temaerne for studiet blev rammesat i en interaktiv proces, 
hvor alle i forskningsteamet bidrog med indsigter i, hvad de 
fandt vigtigt at undersøge. Vi forsøgte altså at bringe forsk-
ningsassistenternes personlige erfaringer, forskernes faglige 
viden og viden fra litteraturstudiet i spil. Denne proces forløb 
over en række halvdagsmøder, hvor idéer og erfaringer blev 
skrevet frem på whiteboards som en form for mindmaps. 
Processen ledte frem mod udvikling af  en interviewguide, 
som satte fokus på en række temaer, der spændte fra mere 
konkrete spørgsmål om selve IPS-indsatsen og til spørgsmål, 
som sætter IPS ind i en bredere kontekst. Vi startede derfor 
med at stille spørgsmål til IPS-kandidatens adgang og ind-
gang til IPS. Derefter gik vi over til at spørge ind til IPS-kan-
didatens frie beskrivelse og vurdering af  IPS, IPS-indsatsen 
set i lyset af  deltagernes øvrige erfaringer fra den kommunale 
beskæftigelsesindsats og den regionale behandlingsindsats og 
deres samarbejde med og relation til IPS-konsulenten. Af-
sluttende spurgte vi til IPS-kandidatens syn på arbejde og ud-
dannelse samt stigmatisering og identitet, og hvilken rolle IPS 
spiller i denne forbindelse. 

I denne proces blev også de metodiske muligheder og tilgan-
ge afsøgt og drøftet. Herunder hvordan vi kunne komme i 
kontakt med IPS-kandidaterne, hvordan vi kunne forme in-
terviewene, så de imødekom IPS-kandidaternes individuelle 
ønsker og behov, samt hvem der skulle gennemføre inter-
viewene. I denne proces modtog forskningsassistenterne un-
dervisning og træning i deltagerobservation og interviewtek-
nik. Dels læste vi nogle antropologiske tekster, som udfolder 
sammenhængen mellem metodiske greb og analyse, og dels 
gennemførte forskningsassistenterne et kort interview med 
en person, de kendte, om et selvvalgt emne samt et mindre 
observationsstudie. De skrev feltnoter og optog interviewet, 
hvorefter vi efterfølgende drøftede deres erfaringer samt for-
dele og ulemper ved hhv. strukturerede eller mere åbne inter-
viewformer. 
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Metodedrøftelserne mundede ud i planlægningen af  en pro-
ces, hvor IPS-kandidaterne kunne få mulighed for at deltage 
på flere måder, og hvor vi ville tage højde for deres indivi-
duelle ønsker i forhold til tid, sted, interviewets form som 
samtale eller interview, om de ville deltage i individuelle in-
terview eller deltage i rundbordssamtaler. På samme måde 
som IPS-indsatsen tilbyder individualiseret støtte, tilbød vi 
en individuelt tilpasset måde at møde IPS-kandidaterne på. 
Vi kunne have valgt en standardiseret metodisk tilgang, men 
vores formål med interviewene var at få mest mulig viden 
om IPS-kandidaternes erfaringer med indsatsen, og eftersom 
ikke alle mennesker med psykiske lidelser har overskuddet til 
at gennemføre et formelt interview indenfor en given tids-
ramme, ville vi åbne op for kortere og mere uformelle samta-
ler. Vi håbede dermed, at kunne inkludere en bredere gruppe 
af  mennesker end dem, som nemt finder tryghed i uvante 
situationer. 

En af  de største udfordringer med at skaffe nok interview-
personer var, at vi ikke selv kunne kontakte dem – og det var 
heller ikke muligt at skabe kontakt til en kandidat gennem 
en anden kandidat, da ingen af  dem kender hinanden. I flere 
IPS-team mødes IPS-konsulenten og IPS-kandidaten ikke på 
et kontor, men rundt omkring i byen eller hjemme hos kandi-
daten. I en samtale med en hjælpsom IPS-konsulent fortalte 
hun, at de på hendes kontor har mottoet: ”Et tomt IPS-kon-
tor er et godt IPS-kontor”. For hende var denne fleksible 
måde at mødes på en væsentlig del af  den individualiserede 
tilgang. For forskningsteamet var det en udfordring.

Vi skabte i stedet kontakt til IPS-kandidaterne via deres 
IPS-konsulenter i de tre IPS-enheder. Til det formål udar-
bejdede vi et brev, som IPS-konsulenterne videresendte til 
IPS-kandidaterne. Brevet indeholdt oplysninger om formålet 
med studiet, eksempler på hvad vi ville spørge om, hvor in-
terviewet kunne foregå, reglerne for anonymitet og en opfor-
dring til at kontakte os. Brevet indeholdt derudover billeder 
og kontaktoplysninger på de fire personer i forskningsteam-
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et.3 Nogle IPS-konsulenter gav IPS-kandidaten brevet i hån-
den i forbindelse med et møde. Andre sendte det ud via 
e-Boks. Denne tilgang resulterede i, at vi løbende hen over 
nogle måneder blev kontaktet af  IPS-kandidater, som ønske-
de at medvirke i dette studie, men vi blev nødt til at gentage 
processen et par gange.

I løbet af  denne fase diskuterede vi flere gange muligheden 
for at få fat i IPS-kandidater uden om deres konsulenter. 
Interviewene viste nemlig helt fra start en overvældende til-
fredshed med IPS-indsatsen. Det er ikke i sig selv problema-
tisk, men vi frygtede, at vi kun havde fået de stemmer med, 
som havde en god relation til deres IPS-konsulent og netop 
derfor ønskede at deltage i dette studie. Den tanke nager os 
stadig, men det har ikke været muligt at komme i kontakt 
med IPS-kandidater på anden måde. Vi overvejede at sidde i 
et venteværelse de steder, hvor konsulent og kandidat faktisk 
mødes på et kontor i jobcenterregi eller i behandlingspsykia-
trien, men selv dér ville det ikke være tydeligt for os, hvem der 
var med i IPS-indsatsen, og hvem der ikke var. Derfor har vi 
holdt os til de IPS-kandidater, vi fik kontakt til gennem deres 
konsulenter, men i interviewet udtrykkeligt fortalt, at vi kom-
mer fra Københavns Professionshøjskole og intet har at gøre 
med organisering af  IPS-indsatsen eller deres konsulenter.

Vi talte dog også med IPS-kandidaterne, som har afsluttet 
IPS-forløbet uden at være startet i arbejde eller uddannelse. 
Selv ikke hos dem var der nævneværdig kritik af  IPS-indsat-
sen. Tværtimod ville nogle af  dem gerne have været forblevet 
i IPS, og dét var deres væsentligste kritikpunkt. 

I alt 19 IPS-kandidater har deltaget i studiet: 4 fra Frederiks-
berg, 12 fra København og 3 fra Silkeborg. To er blevet in-
terviewet to gange i forløbet; den ene med ca. to måneders 
mellemrum og den anden med ca. et halvt års mellemrum. 

3 Se bilag 3 for brev til IPS-kandidaterne.
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3.1.5. Interview og samtaler
Det var op til IPS-kandidaterne at tage kontakt til én fra for-
skerteamet. Oftest blev Julie Rahbæk Møller eller Sidsel Ru-
bens Le Fevre kontaktet og organiserede derfor alle interview 
alt efter, hvor interviewpersonerne ønskede at møde os: På 
vores arbejdsplads på Københavns Professionshøjskole, i et 
lokale i behandlingspsykiatrien, i IPS-enhedens lokale, hjem-
me hos deltagerne selv, over telefonen, ved en gåtur i en park 
eller på en café.

Alle interview er gennemført med deltagelse af  både en for-
sker og en forskningsassistent i forskellige konstellationer. 
Ved de første interview var forskeren den primære intervie-
wer, men i forløbet, hvor vi fik mere erfaring med at gen-
nemføre interviewene sammen, blev forskningsassistenterne 
også mere styrende i interviewet, og forskeren fungerede som 
sekundær interviewer.

Ved alle interview og samtaler indledte vi med en præsen-
tation af  forskningsprojektet og vores baggrunde. Således 
fortalte forskerne kort om deres undervisning og forskning, 
mens forskningsassistenterne fortalte om deres faglige bag-
grunde og personlige erfaringer med at deltage i IPS, dét at 
leve med en psykisk lidelse og deres møder med velfærdsin-
stitutionerne. Som regel smilede interviewpersonen ved den-
ne beretning og stillede uddybende spørgsmål til forsknings-
assistenten. Der blev skabt en form for fortrolighed mellem 
interviewperson og forskningsassistent, som var gennemgå-
ende i interviewet.

Otte af  interviewene foregik i et lokale på vores arbejdsplads 
på Frederiksberg. Alle interviewpersoner blev tilbudt kaffe, 
te og kage, og vi indledte med præsentationer af  os selv som 
tidligere beskrevet. På trods af  den mere formelle stemning 
omkring et mødebord blev stemningen dog lettere som in-
terviewet skred frem. Interviewene varede mellem 1 ½ og 
2 timer. Et enkelt interview foregik over telefonen med en 
IPS-kandidat fra Silkeborg. Vi havde planlagt en tur derover, 
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men kun en enkelt kandidat meldte sig, så vi aflyste besøget 
og lavede i stedet et telefoninterview.

En af  samtalerne foregik på en café over kaffe og kage og va-
rede i ca. 1 ½ time. Herefter blev interviewet skrevet sammen 
til en tekst og analyseret sammen med de transskriberede in-
terview. En anden samtale foregik på en bænk i Frederiksberg 
Have. Samtalen varede ligeledes ca. 1 ½ time, og noterne blev 
sammenskrevet efterfølgende. I rapporten bruger vi også di-
rekte citater fra samtalerne i det omfang, det er lykkedes os 
at nedfælde dem ordret i vores noter. Samtalerne var mere 
uformelle, men vi brugte den samme spørgeguide, så opbyg-
ningen af  emner minder om de formelle interview. 

Derudover gennemførte vi en rundbordssamtale med tre 
interviewpersoner af  ca. to timers varighed. Samtalen fore-
gik på Københavns Professionshøjskole og adskilte sig fra 
et interview ved at diskutere spørgsmål, som var skrevet på 
små papirlapper og herefter tilfældigt udtrukket af  interview-
personerne på skift. Hensigten var, at ikke kun forskeren og 
forskningsassistenten ville stille spørgsmålene, men at få inter-
viewpersonerne til at samtale med hinanden. Dette lykkedes i 
fremstrakt grad, og det igangsatte diskussioner, som ville have 
været vanskelige for forskerteamet at frembringe. Fx stillede 
IPS-kandidaten Sara et forholdsvist provokerende spørgsmål 
til en anden IPS-kandidat, Peter, om hans ønske om at vende 
tilbage til et arbejde, hvor han kan bruge sin erfaring som er-
hvervsøkonom. Sara mente: ”at man ikke kan blive alt, hvad 
man peger på”, og hun mener, at man kan gå henimod flere 
af  sine interesser. Det rejste en diskussion om, hvad faglighed 
er for en størrelse, og hvor meget eller lidt den betyder for de 
forskellige IPS-kandidater. Men spørgsmålets direktehed ville 
potentielt have virket mere provokerende, hvis det var kom-
met fra en forsker eller en forskningsassistent.

Den anden rundbordssamtale var med to IPS-kandidater og 
varede ca. 2 ½ time. Vi benyttede den samme fremgangs-
metode som til den første rundbordssamtale, hvor forsker-
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teamet introducerede studiet og dem selv. Herefter lavede vi 
en præsentationsrunde med spørgsmålene: Hvad hedder du? 
Hvor længe har du været i IPS? Hvad falder dig ind, når du 
tænker på IPS – sig det med én sætning? Efterfølgende trak 
de sedler fra bordet med konkrete spørgsmål, fx: Hvordan 
foregår jeres møder? Hvad snakker I om? Hvad får du hjælp 
til? Eller de skulle svare på mere abstrakte spørgsmål som fx: 
Hvordan føler du, at balancen er mellem at skabe en stabil 
tilværelse på den ene side – og på den anden side udvikle dig 
hen imod et arbejdsliv? Ligesom til den første rundbords-
samtale generede deres fortællinger nye og undrende eller 
opfølgende spørgsmål fra både hinanden og forskerteamet. 

De forskellige måder at tale med IPS-kandidaterne på har i 
udgangspunktet handlet om at få mest mulig viden om deres 
erfaringer med IPS. Havde vi valgt at følge spørgeguiden sla-
visk, ville mange refleksioner og diskussioner ikke have været 
mulige at udfolde. 

3.1.6. Anonymisering og etik
Vi har ved interviewene medbragt diktafon, og i forbindelse 
med en præsentation af  forskningsstudiet og samtykkeer-
klæring har vi spurgt interviewpersonen, om vi måtte opta-
ge interviewet og herefter transskribere det – og om vi må 
bruge lydbidder til undervisningsbrug. I alle tilfælde fik vi 
positivt tilsagn. Under samtaler og gåture valgte vi at skrive 
noter i kort form under interviewet for efterfølgende at skri-
ve uddybende feltnoter. Alle interview er efterfølgende blevet 
transskriberet i fuld længde af  studentermedhjælpere ansat 
ved Københavns Professionshøjskole. Ved brug af  feltnoter 
alene har de to interviewere sammenskrevet deres noter fra 
samtalen til en samlet tekst. 

Alle interviewpersoner er blevet anonymiseret. Såfremt det 
giver mening for analysen, har vi skrevet om deres uddannel-
sesmæssige eller erhvervsmæssige baggrunde, hvilket kunne 
gøre dem genkendelige for dem selv og muligvis for deres 
IPS-konsulent. I de sammenhænge har vi dog ikke skrevet 
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om personfølsomme emner. I analysedelen om relationen 
mellem IPS-kandidat og IPS-konsulent har vi ikke skrevet 
om henførbare oplysninger, som ville kunne genkendes af  
IPS-konsulenten, men i citater udfoldet interviewpersoner-
nes erfaringer. 

3.1.7. Analyse- og formidlingsprocessen
Som afsæt for analysen gennemlæste alle i forskningsteamet 
interviewene, og sammen drøftede vi temaer, som viste sig at 
være gennemgående. Analyseprocessen tog derfor form af  
en kollektiv proces, hvor forskningsassistenternes forståelse 
for og fortolkning af  materialet suppleredes af  forskernes, 
og hvor teoretiske perspektiver og begreber blev udforsket 
og diskuteret. Grundet arbejdsmæssige omstændigheder 
deltog Inge Storgaard Bonfils på sidelinjen i denne proces, 
mens Sidse Rubens le Fevre i marts 2019 overgik til en pro-
jektansættelse med henblik på at bidrage mere indgående til 
analysen og den skriftlige afrapportering af  studiet. Hun har 
herefter haft kontor og daglig arbejdsplads på instituttet. Jes-
per Egholm Andersen fastholdt sin ansættelse på otte timer i 
perioden frem mod udgangen af  september 2019.   

Vi har i forløbet præsenteret foreløbige indsigter fra forsk-
ningsprojektet på seks seminarer og forskningskonferencer. 
Vi er også blevet inviteret til at fortælle om forskningspro-
jektet i forskellige netværk. Hovedparten af  disse oplæg har 
handlet om at formidle indsigter fra interviewstudiet, og et 
enkelt har handlet om medforskningsprocessen. Formidlin-
gen bestod af  korte mundtlige præsentationer, såkaldte ’pa-
per-presentations’, og som længere workshop. Hovedparten 
af  disse præsentationer er udarbejdet og gennemført af  Ju-
lie Rahbæk Møller, Sidse Rubens Lefevre og Jesper Egholm 
Andersen i fællesskab. Inge Storgaard Bonfils har deltaget i 
ét af  disse oplæg og har derudover indgået i drøftelsen af  
indholdet til præsentationer og workshops.  Disse præsen-
tationer har ligeledes fungeret som forarbejder til de temaer, 
teoretiske og analytiske vinkler, som præsenteres i nærværen-
de rapport. 
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I rapporten er det de interviewedes fortællinger, som står i 
centrum, og vi skriver ’IPS’ frem, som det erfares fra deres 
sociale position. Som forskere har vi dog en rolle i den måde, 
vi har valgt at skrive disse fortællinger frem. Vi har i analyse-
processen identificeret de tematikker, som ligger til grund for 
rapportens inddeling i en række hovedkapitler. I rapporten 
gør vi brug af  en episodisk tilgang, hvor vi har arbejdet med 
fremstillingen af  udvalgte empiriske passager, som har været 
særligt mættet med betydning. Vi skriver empirien frem med 
vægt på de analytiske pointer snarere end med vægt på, hvor 
mange af  de 19 deltagere der forbinder deres erfaringer med 
denne pointe. Vi forsøger at ’afprivatisere’ fortællingerne og 
give dem en form, så de anerkendes i en offentlighed. Denne 
formidlingstilgang bygger på narrative perspektiver (Glint-
borg & Berger, 2018; Hamre & Kirkebæk, 2018). Det betyder 
også, at vi forsøger at kaste lys på mulige blinde vinkler i 
vores forståelse af  disse menneskers position i samfundet. 
Som nævnt viste interviewene en overvældende tilfredshed 
med IPS-indsatsen. Det er derimod i fortællingen om IPS 
set i lyset af  deres tidligere erfaringer i mødet med velfærds-
systemet, at kritikken træder frem. Herigennem åbnes for en 
problematisering af, hvordan velfærdssystemet hidtil har an-
skuet eller forsøgt at imødekomme deres problemer. I denne 
sammenhæng inddrages sociologiske og antropologiske te-
orier og begreber, som kan åbne for de analytiske pointers 
udsagnskraft. 

3.2. Refleksioner over medforsknings-
processen

Afslutningsvis vil vi fremdrage nogle refleksioner over med-
forskningsprocessen. Disse refleksioner bygger på drøftelser, 
vi har haft i forskningsprocessen, et seminaroplæg samt af-
sluttende samtaler, da forskningsassistenterne ophørte i deres 
job. Noter fra oplæg og samtaler er skrevet sammen til tekster 
til senere brug. Vi ønsker at udfolde disse refleksioner i en 
kommende videnskabelig artikel. 
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En gennemgående erfaring er, at forskers og forskningsassi-
stenters bidrag til forskningsprocessen skal ses i lyset af  den 
samarbejdsform, der blev muliggjort i processen. I afsættet 
var vi fire individer, hvoraf  to havde forskningserfaring, og to 
havde erfaring fra IPS og psykiatrien. Men derudover bidrog 
alle også med andre erfaringer, akademiske interesser, teore-
tiske indsigter m.m. I litteraturen fremhæves ofte en skelnen 
mellem ’inde-fra’ og ’ude-fra’ perspektiver, jf. også afsnit 3.1. 
Det har været en præmis, at der var åbenhed om, at forsk-
ningsassistenterne deltog i et IPS forløb og havde erfaring fra 
behandlingspsykiatrien, men det har været deres egne valg, 
hvad de ønskede at fortælle om og hvordan.  

Forskernes refleksioner
Som forskere, der står i et ’ude-fra’ perspektiv, har vi erfaret, 
at indsigter i de levede erfaringer med studiets genstandsfelt 
kom tidligere ind i forskningsprocessen, end vi før havde ar-
bejdet med. Selv om begge forskere har mange års erfaring 
med kvalitativ forskning, var det ofte først ved de første be-
søg, observationer eller interview med de personer, som var 
genstandsfeltet i vores forskning, at vi fik de første og mere 
nuancerede indblik i det emne, vi forskede i. I nærværende 
projekt kom vi tidligt ’tæt’ på deltagernes hverdagsliv via de 
fortællinger og erfaringer, de to forskningsassistenter kunne 
bibringe. Eksempler herpå var en interesse for IPS deltager-
nes bredere livserfaringer, uddannelse, arbejdsidentitet, op-
levelser af  mødet med systemet, det tværsektorielle samar-
bejde, stigma og identitet, som kom frem i den indledende 
refleksionsproces. Forskerne bragte også begreber på banen, 
som ikke vandt genklang hos forskningsassistenterne. Et ek-
sempel er begrebet recovery, som forskningsassistenterne 
ikke kendte nævneværdigt til. Begrebet kom heller ikke siden 
hen til at udgøre en referenceramme i projektet.  

Terminologien ’inde-fra’ og ’ude-fra’ lægger dog op til en 
dikotomi, et ’os og dem’ perspektiv. Erfaringen er snare-
re, at denne dikotomi blev blødt op. Det, som er ens, kom 
i forgrunden. Den fælles opgave med at gennemføre en 
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undersøgelse af  IPS- deltagernes erfaring med IPS kom i 
centrum, men på en måde så den også reflekterede forsker-
teamets sammensætning. Forskerteamet blev et arbejdsfæl-
lesskab. 

Forskningsassistenternes refleksioner
For forskningsassistenterne gav deltagelsen i forløbet en 
kontekstbevidsthed. Erfaringer, som var implicitte, blev gjort 
eksplicitte, fordi forskerne spurgte til dem, og erfaringerne 
fik værdi som en viden, der kunne anvendes i et forsknings-
projekt. Erfaringer, som tidligere blev oplevet som ’ugyldige’, 
fik et rum, hvor de blev anerkendt som vigtige indsigter. Det 
var centralt, at der var tid til denne refleksionsproces, og at 
den foregik over et tidsforløb med rum til egen refleksion. At 
åbne op for egne livserfaringer er også en sårbar proces. 

At deltage i gennemførelsen af  interview med andre IPS-kan-
didater gav et perspektiv på egen proces. Det gav en form for 
feedback på egne erfaringer. I interviewsituationer opstod 
der momenter af  gensidig forståelse mellem forskningsassi-
stenter og interviewpersoner, som beroede på genkendelige 
erfaringer. Forskningsassistenterne oplevede, at de forfulgte 
spor i samtalen, fordi de vandt genklang i egne erfaringer. 

Fælles refleksion
Vi har i projektet talt om, at der er to processer i gang, når et 
projekt gennemføres som et inkluderende forskningsprojekt. 
Der er den ’interne’ proces i forskerteamet, hvor vi sammen 
gennemfører en undersøgelse. Denne proces har lighedspunk-
ter med andre forskningsprocesser, der påvirkes af  interne 
og eksterne forhold, så som projektets økonomi, tidsramme, 
forskernes andre arbejdsopgaver og tidspres, sygdom blandt 
teamets medlemmer m.m. Der er også en ’ekstern’ proces, 
som særligt træder frem i de situationer, hvor vi har præsente-
ret indsigter fra projektet ved seminarer og konferencer. Ved 
disse præsentationer har alle bidraget med deloplæg. Og vi har 
forud drøftet indhold, fordelt opgaver og roller, lavet talepapi-
rer og øvet, som man ofte gør forud for et oplæg. 
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Når forskningsassistenterne deltager i at fremføre erfaringer 
med deres ’medforsker-position’ i det offentlige rum, deltager 
vi som forskerteam også i en fælles forhandling om, hvordan 
forskning og viden produceres, og hvad der anerkendes som 
gyldig viden. Medforskning er, som beskrevet, en forsknings-
metodik, som er vundet frem inden for især kritisk social-, 
psykiatri- og handicapforskning og med afsæt i britiske ini-
tiativer og forskning. Vi har erfaret, at der i denne proces sker 
en særlig eksponering af  forskningsassistenterne, fordi de i 
dette projekt er ansat og deltager netop grundet deres levede 
erfaringer. Vi har oplevet at blive mødt af  en overstrømmen-
de interesse og velvilje - en vejvilje som til tider tenderer til en 
form for forskelsbehandling. Eksempler er, når der klappes 
af  forskningsassistenternes oplæg - men ikke af  forskernes. 
Når deltagere efterfølgende opsøger forskningsassistenterne 
for at rose og anerkende deres bidrag. Denne eksponering har 
været uforudsigelig og kunne opleves grænseoverskridende. 
Dette skete særligt ved oplæg i en dansk kontekst og ikke ved 
de to internationale konferencer, vi deltog i. En mulig forkla-
ring kan være, at medforskning er et relativt nyt fænomen i 
en dansk sammenhæng, og det derfor er nyt at se mennesker 
med levede erfaringer deltage i og præsentere forskning in-
den for psykiatri og beskæftigelsesområdet. 
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KAPITEL 4

Tidsubegrænsning og  
individuel proces

Af  de interviewpersoner, som lægger stemme til denne rap-
port, har næsten alle oplevet at føle sig presset af  jobcen-
tret eller psykiatrien, inden de blev henvist til IPS. Tre af  
interview personerne er på førtidspension og har i en årrække 
haft en forholdsvis rolig hverdag uden så meget kontakt til 
forskellige velfærdssystemer. Men dem, som har været i kon-
takt med især jobcentret og psykiatrien, sammenligner deres 
erfaringer fra IPS med andre dele af  det danske velfærds-
system, som de føler har stresset dem snarere end hjulpet 
dem. Når de fortæller om IPS, forklarer de, at ’tiden’ er en 
væsentlig faktor for deres afklaring i forhold til, hvordan de 
forestiller sig at indgå på arbejdsmarkedet. ’Tid’ er et bredt 
begreb, som vi her bruger som en samlende betegnelse for 
det, der handler om handlinger og relationer over tid. Vores 
materiale kan inddeles i to overordnede og indbyrdes sam-
menhængende temaer: 1) tidsubegrænsningen i indsatsen og 
2) fleksibilitet i forhold til tempo og indhold i møderne mel-
lem IPS-kandidat og konsulent. 

Et af  de otte principper i IPS er, at indsatsen er tidsube-
grænset og individualiseret. I den amerikanske (og originale) 
tilgang står der: ”8. Time-Unlimited and Individualized Support: 
Follow-along supports are individualized and continued for as long as 
the client wants and needs the support”(Drake et al., 2012:38). I 
den danske manual er det oversat til, at den individualisere-
de støtte på arbejdspladsen er tidsubegrænset (Swanson et 
al., 2019:24). Det betyder dels, at kandidaterne ikke forven-
tes at udvikle sig på en bestemt måde og inden for bestemte 
tidsrammer, og dels at de har mulighed for at beholde deres 
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konsulent, selv efter de er startet i arbejde eller på uddan-
nelse. 

4.1. Erfaringer fra andre dele af 
velfærdssystemet

For at forstå hvorfor temaet om tid er interessant for IPS-kan-
didaternes oplevelse af  IPS-indsatsen, er det relevant at ud-
folde interviewpersonernes erfaringer fra andre dele af  vel-
færdssystemet. Interviewpersonerne taler især om psykiatrien 
og distriktspsykiatrien, som har til formål at behandle deres 
psykiske lidelse, og jobcentret, som har til formål at få dem 
videre i livet gennem uddannelse eller arbejde. I en samtale 
med Annette på 33 år fortæller hun om sine erfaringer med 
distriktspsykiatrien. Hun forsøger konstant at finde et ’pakke-
forløb’, som kan hjælpe hende til at få det psykisk bedre. Hun 
forklarer ’pakkeforløbene’ således: 

Så de pakkeforløb [i psykiatrien] er […] mere med henblik 
på diagnoser. Og så er der som regel en bestemt skole – lige nu er 
det meget moderne med metakognitiv adfærdsterapi, som man så 
ligesom putter alle i, fordi det er dét, der er evidensbaseret og så 
videre og så videre. Så det er ikke sådan, at alle skal gå i indi-
viduel… altså samtale hos en psykolog med det hér problem. Så 
samler man ligesom alle dem med angst. […] De pakker jeg har 
været i, der har man alle sammen den samme diagnose eller den 
samme problematik. Og så kan der være nogle muligheder for en 
psykiater, medicinsk behandling, der kan også være mulighed for 
sådan noget som BAT grupper. Altså Body Awareness Terapi. 
Så det er et tilbud. Så kan der være en løbegruppe og sådan 
forskellige tiltag, ja, for den enkelte gruppe eller alle grupperne. 
[…] De her pakkeforløb, de stopper også, når der er gået et x 
antal uger. […] Så jeg har været sådan en kastebold og skulle 
finde et nyt forløb på en måde. Muligvis en ny diagnose, og det 
har været rigtig stressende. Fordi man kan ikke blive bevilget – 
hvis man har angst – hele tiden få bevilget et angstforløb på et 
psykiatrisk hospital. 
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Annette oplever, at den hjælp, hun bliver tilbudt fra behand-
lingspsykiatrien, er knyttet an til en ’pakke’ med en diagnose 
og dertilhørende behandlingsformer. ’Pakkeforløbet’ varer 
kun i et vist antal uger/måneder. Annette følte sig ikke rask, 
men hendes behandling bliver afbrudt, fordi den beramme-
de tid er gået. Hun udtrykker de seneste års erfaringer med 
distriktspsykiatrien således: ”Det har været meget… svært. Fordi 
man ikke er fast i et forløb. Og det er meget turbulent, fordi man 
hele tiden afslutter noget, som egentlig går okay og så er på vej til 
noget godt.” Hun fortæller os endvidere, at det ville være rart 
at være i et forløb i distriktspsykiatrien, hvor hun ikke blev 
afsluttet, og oplever, at hun skal ud og finde en ny diagnose 
eller høre fra visitationen, at hendes ’pakke-kvote’ er fyldt, 
så hun desværre ikke kan få mere hjælp. Forløbet i psykia-
trien har Annette været i sideløbende med IPS, og det har 
forstyrret hendes fokus på at komme ud i arbejdslivet. Vi 
vender tilbage til dette i afsnittet om samarbejdet mellem 
psykiatrien og IPS-konsulenten.

Det samme krav om en bestemt form for udvikling på tid 
oplevede Annette i jobcentret, hvor hun var i et ’branchepak-
keforløb’. Om det, fortæller hun: 

Det er et forløb, som man bliver tilmeldt, når man er på kon-
tanthjælp, hvor man kommer i en slags… jeg tror, det er en 
8-12 ugers kursus. Og så kommer man ud i nogle pakker, hvor 
at kommunen er ret sikker på, at der ER arbejde. Og det er 
primært ufaglært arbejde. Og det var super mærkeligt. Det var 
et forfærdeligt forløb […], og det gav jo ikke på nogen måde 
mening for mig at være i det forløb i det sådan knap ene år. Men 
jeg startede med at skulle være i et køkken-forløb, som var for 
voldsomt for mig, fordi på det tidspunkt havde jeg en del social 
angst. Og var meget… jeg var meget sådan lydfølsom og også 
sådan med mange mennesker… sådan et storkøkken. Så der 
blev jeg så tilbudt noget andet, som i det regi gav mening. Og det 
var at stå nede i et vaskeri og sortere vaskeklude, fordi at der var 
ikke så mange arbejdspladser, og det var sådan lidt afskærmet 
fra mennesker. Og det giver på ingen måde mening. Det var 
virkelig et forfærdeligt forløb.
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Annette oplever de to pakkeforløb forskelligt. Hun har for 
så vidt ikke noget problem med pakkeforløbene i psykiatrien 
– eller rettere: indholdet af  dem. Tværtimod. Hun kæmper 
en daglig kamp for at håndtere sin psykiske lidelse, og hun 
har en følelse af, at hun får kvalificeret hjælp til det i psy-
kiatrien. Problemet er, at hjælpen kun foregår inden for et 
bestemt tidsrum, hvor det forventes, at Annette er kommet 
sig tilstrækkeligt. Hun fortæller, at man ikke kan fortsætte i 
samme forløb flere gange i træk, og derfor er hun afhængig 
af  at finde et andet pakkeforløb med indsatser, som hun kan 
deltage i. Det er vanskeligt, fordi pakkeforløbene er knyt-
tet an til diagnoser. Annettes problem med pakkeforløbene 
er, at de er tidsbegrænsede. Havde den hjælp hun får i di-
striktspsykiatrien været mere fleksibel, individuel og længe-
revarende, mener hun, at hun ville have haft ro til bedre at 
komme sig.

Forløbet i hendes kommunale jobcenter oplever Annette 
som decideret meningsløst. Forløbet førte til en sygemelding 
på et halvt år, fordi hun foruden en psykisk lidelse har en 
ryglidelse, som blussede op, da hun i et branchepakkeforløb 
stod og foldede klude i en kælder i et halvt år. Herefter fulgte 
et længere forløb, hvor hun forsøgte at få en sagsbehandler i 
jobcentret til at forstå, at hun både har problemer med ryg-
gen og psyken, og det endte med en henvisning til IPS. 

Et andet eksempel giver Henrik, som er 57 år og på førtids-
pension. Han har en uafsluttet universitetsuddannelse bag 
sig og har aldrig fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Han har 
accepteret, at han måske aldrig får et almindeligt lønarbejde, 
men søger stadig stillinger og får sparring af  sin IPS-konsu-
lent, selvom han er stoppet i IPS. Han blev diagnosticeret 
med forskellige psykiske lidelser forholdsvist sent i livet og 
har i de senere år brugt mest tid på at uddanne sig inden for 
recovery-området og arbejde som peer-medarbejder forskel-
lige steder. Han har i mange år været tilknyttet et værested for 
mennesker med psykiske lidelser og fortæller i den forbindel-
se om det at udvikle sig på tid: 
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Havde det [IPS] kun været en halvårlig indsats, så havde den 
ikke hjulpet på mig. Altså… på en eller anden måde at: ”Vi 
bliver ved, til det lykkedes!”, altså. På et eller andet tidspunkt 
skal man jo stoppe. Det ved jeg godt, ikke? Men at det ikke 
kun er et... Fordi at, det ved jeg jo blandt andet fra [navn på 
et værested for mennesker med psykiske lidelser], at der 
er mange, de får lov til at være der et halvt år, ikke? Ja... og så 
er der dén her: ”Ej, vi er ved at få det godt.” Og så bliver de 
sendt ud til et eller andet. Så et halvt år senere, så kommer de 
tilbage (griner). Hvis de nu havde fået lov til at være der i halv-
andet år, så kunne vi have sendt dem videre, og så var de måske 
IKKE kommet tilbage. Det er dét, at man ikke gør det, før at de 
SELV også føler, at de er klar. Altså... Nogle gange skal man 
jo godt lige have det dér lille skub, ikke? Man skal jo ikke have 
et ordentligt los i røven for at komme videre.

Annette og Henriks fortællinger om mødet med velfærds-
systemet går igen i vores interview. IPS-kandidaterne sætter 
deres erfaringer fra IPS-forløbet op imod erfaringer fra andre 
dele af  velfærdssystemet, og de fremhæver alle tidsubegræns-
ningen som givende i forhold til at blive afklaret om deres 
fremtid på arbejdsmarkedet: Hvordan man kan bruge hele 
og halve uddannelser – eller slet ingen – hvad man har lyst til 
at arbejde med eller studere, hvor meget man kan holde til at 
arbejde, hvilke værdier man tillægger arbejdslivet og kollega-
skaber etc. For enkelte af  interviewpersonerne tilbød IPS en 
afklaring i forhold til at forblive eller søge om førtidspension. 
IPS-kandidaterne er vant til at skulle udvikle sig på tid – det 
er ikke deres egen tid, men inden for en bureaukratisk fastsat 
tidsramme. IPS opleves derfor som en markant anderledes 
måde at blive hjulpet på af  velfærdsstaten. 

4.2. Velfærdstid eller tid til velfærd?

Fra interviewpersonernes konkrete oplevelser af  IPS-indsat-
sen hæver vi nu blikket og ser mere generelt på, hvordan tids-
styring bruges i velfærdsinstitutioner – og mere generelt på 
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hvordan vi oplever tid (eller mangel på samme) i samfundet. 
I det danske velfærdssamfund er tiden blevet et omdiskute-
ret emne. På den ene side stilles der krav om, at velfærdspro-
fessionelle skal udføre deres arbejde mere effektivt og med 
fokus på kerneopgaven, mens der samtidig indføres flere og 
flere administrative og bureaukratiske procedurer, som van-
skeliggør denne opgave (Rahbæk Møller, 2013; Vaaben & 
Plotnikof, 2019). På den anden side forsøger professionelle 
på velfærdsinstitutioner lige fra daginstitutioner til skoler, 
hospitaler, plejehjem og myndigheder at hjælpe de mindste, 
de voksne, de ældste og de særligt behandlingskrævende med 
almindelig livsførelse eller særlige tilbud. Især de mennesker, 
som har det svært på grund af  sygdom og sociale problemer, 
oplever, at de ikke har ro til at komme sig, men skal udvik-
le sig på velfærdsbureaukratisk tid (Møller & Bjerregaard, 
2016; Rahbæk Møller & Schepelern Johansen, 2015). 

Tidsstyring har generelt fået en dominerende plads i vel-
færdssamfundet. I sundhedssektoren viser et nyere studie, 
hvordan tidsorganisering er en kompleks størrelse, da patien-
ter og sundhedspersonale har forskellige tidslige forståelser, 
der udmøntes i en dobbelt tidsorganisering, som ikke altid 
smelter sammen (Scheller & Pedersen, 2019); indenfor ældre-
området skal de ældre balancere mellem deres egne ønsker til 
et værdigt liv og samfundets krav om resultater og effektivitet 
(Ludvigsen, 2016); og på socialpsykiatriske bosteder oplever 
beboerne et stigende pres om, at de skal udvikle sig og flytte 
videre til egen lejlighed, selvom de netop har fået det bedre af  
at bo på et bosted. Det øger kravene til de velfærdsprofessio-
nelle, som igennem hastigere udført socialt arbejde skal gøre 
beboerne parate til at bo for sig selv snarere end hjælpe dem 
til at udvikle sig i deres eget tempo (Rahbæk Møller, 2013). 
Disse er blot få eksempler på, hvordan tidsstyring præger det 
danske velfærdssystem på måder, som ikke altid er modtage-
ren til gavn. 

Den tyske sociolog Hartmut Rosa (2014) har i sit værk Frem-
medgørelse og Acceleration stillet skarpt på det, han kalder for 
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’acceleration’ i det senmoderne samfund: Følelsen af  at alting 
går for stærkt, så vi ikke kan nå at følge med. Hastighedsfor-
øgelsen som en grundfølelse i det moderne menneske er ikke 
ny, men Rosa argumenterer for, at den tager en anden form 
i det senmoderne samfund. Så hvad er det, der accelererer? 
Det gør teknologien: Vi kommer meget hurtigere frem end 
tidligere, computere tænker hurtigere end den menneskelige 
hjerne, og vaskemaskinen vasker tøjet for os, så vi ikke be-
høver at bruge tid på det længere. På det sociale plan ændrer 
vi hurtigere holdninger og værdier, mode og livsstil, sociale 
relationer og forpligtelser – vi bliver gift og skilt i et tempo, 
som vores bedsteforældre ikke kunne følge med i. Vi sover 
også mindre, og vi udfører dagligdagens opgaver i et øget 
tempo – og tit laver vi flere ting ad gangen for at spare tid 
(Rosa, 2014: 17-32). 

Rosas pointe er, at det er paradoksalt, at vi teknologisk har 
skabt så mange ting, der skal frigive tid til fritid, men i stedet 
oplever vi det som, at vi ikke har nok tid. Accelerationen har 
derfor konsekvenser for os som mennesker. Den skaber en 
stigende fremmedgørelse over for ting, over for vores hand-
linger og over for andre mennesker. I løbet af  en dagligdag 
møder vi så mange forskellige mennesker på arbejdet, i toget, 
på gaden, i radioen, på TV eller Netflix, at vi får sværere ved 
at skabe relationer til dem. Det bliver besværligt at høre livs-
historien fra det menneske, man har et 30 minutters møde 
med (Ibid.). Rosa formulerer det således: ”Det er, tør jeg godt 
sige, et af  det moderne menneskes største tragedier: At det 
føler sig fanget i et evindeligt roterende hamsterhjul, hvor 
dets hunger efter liv og verden ikke bliver tilfredsstillet, men 
kun stadig mere frustreret.” (Ibid.: 37-38). IPS-kandidaternes 
oplevelse af  tidspres og et pres for at udvikle sig på tid kan 
genspejles i generelle samfundsmæssige udviklingstendenser, 
som mennesket møder i dag. 

Acceleration og IPS
Denne ’acceleration’ har nogle særlige konsekvenser for de 
mennesker, som har brug for særlig hjælp af  velfærdsprofes-
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sionelle. I nærværende kontekst kan hamsterhjulet sammen-
lignes med interviewpersonernes oplevelser fra jobcentret, 
hvor de som Annette var fanget i et forløb, der ikke gav me-
ning eller bedring til tilværelsen. Andre af  interviewperso-
nerne har italesat det som, at jobcentret skabte utryghed, at 
man blev fastholdt i regler, at det skabte diskontinuitet med 
skiftende sagsbehandlere, at systemet var bureaukratisk og 
usmidigt, at man ikke tænker videre end hygiejnekursus og 
truckførercertifikat, at det er angstskabende og umyndiggø-
rende. Flere af  dem nævner, at de kun har mødt søde medar-
bejdere i jobcentret, men det er reglerne og rammerne, som 
skaber ovenstående erfaringer.

Interviewpersonerne fra nærværende studie brugte ikke or-
det ’acceleration’, men de italesatte udviklingspresset for os 
på forskellige måder, som vi kunne se i eksemplerne fra An-
nette og Henrik. Det forventes, at Annette og Henrik – som 
så mange andre i lignende livssituationer – udvikler sig på 
kort tid og på bestemte, af  systemet, definerede måder. Det 
står i skarp modsætning til interviewpersonernes erfaringer 
fra IPS-forløbet. Rosa beskriver accelerationen som et re-
gime, ingen kan undslippe sig (Rosa, 2014:9). Hans forslag 
er, at man skal forholde sig til den stigende acceleration og 
fremmedgørelse ved at forsøge at skabe resonans de steder, 
hvor det er muligt. Resonans skal forstås som to instrumenter 
– eller stemmer – som forbliver i deres eget sprog, men når 
de bringes i samklang, lyder de anderledes. De må ikke være 
hverken for åbne eller for lukkede (Rosa et al., 2017). Dette er 
kun muligt i en relation, som ikke bæres af  kun instrumentel-
le forbindelser og møder, men i stedet af  en ægte forbindelse, 
og hvor der er tid og en åbenhed over for at lytte til hinanden. 
Den form for resonans synes at være mulig i IPS. 

Hvor de tidligere har følt sig mødt med skepsis, fortæller 
IPS-kandidaterne, at de af  deres IPS-konsulenter bliver mødt 
med nysgerrighed og en konstruktiv indstilling til processen. 
Foruden den ro som interviewpersonerne oplever i IPS, så 
giver samarbejdet med deres konsulent også resonans. Pro-
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cessen frem mod et arbejdsliv eller et liv som studerende be-
står af  en masse valg, og det synes som om, at valget hverken 
bliver indsnævret til to bureaukratisk mulige veje at gå eller 
behandlet som en individuel fordring og lagt på IPS-kandi-
datens skuldre. At træffe den form for valg kræver viden og 
indsigt i mange forskellige uddannelsesveje og fagligheder, 
som IPS-konsulenten ikke har på forhånd, men skal tillære 
sig. Flere af  interviewpersonerne fortalte om, hvordan deres 
konsulenter havde fået ny indsigt og nye idéer ved at kon-
sultere venner og familie og gennem kollegial sparring. Fx 
fortalte Peter om samarbejdet med sin konsulent:

Det har jeg faktisk haft oppe at vende med alle tre konsulenter. 
Det dér og: ”Vi bliver nødt til at gå tilbage og finde ud af  det, 
Peter”. Godt. Og så har de prøvet i den IPS-konsulentgruppe, 
som de tilhørte. Og fx dengang jeg fik det meget flotte kursus 
af  den første konsulent, det var simpelthen fordi, at der var én 
tilbage i hendes arbejdsgruppe, der sagde: ”Ja, det har lige spar-
ket døren ind for min fætter, og det er der to i min familie, der 
arbejder med. Hvis han siger god, så finder vi pengene”. Og så 
kommer hun og siger, at det lyder som om, at det er det rigtige. 
Hun drøftede det så i de konferencer, der var i hendes gruppe.

Peters IPS-konsulent havde ingen forhåndsindsigt i Peters 
uddannelse eller tidligere erhvervserfaring som økonom, 
men igennem samtaler med Peter og kollegial sparring tager 
konsulenten ansvar for at finde en måde for Peter at vende 
tilbage til arbejdet. Det samme var tilfældet for Malene, som 
oplevede, hvordan hendes konsulent i starten prøvede at for-
tælle hende, hvordan hun skulle søge arbejde, som var hun 
uddannet socialrådgiver. Hun gjorde ham opmærksom på, at 
det er nogle andre betingelser, når man har læst på Kunstaka-
demiet: ”Det skulle han lige lære”. Hverken Peter eller Malene 
oplevede det som uproblematisk, men som en fælles lærings-
proces med deres konsulenter. Resonansen består derfor ikke 
i absolut viden om og enighed i, hvad der er vejen frem, men 
i at høre en anden stemme som kan tilbyde noget anderledes, 
og som tør udvise usikkerhed (Rosa et al., 2017).
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I det følgende afsnit bliver det udfoldet, hvordan tidsube-
grænsningen i IPS opleves af  interviewpersonerne, og hvor-
dan den er med til at skabe de rammer, som var forskellige fra 
IPS-kandidat til IPS-kandidat.

4.3. Oplevelsen af tidsubegrænsningen, 
tempoet og fleksibiliteten i IPS

Opbygningen af  IPS sætter ingen rammer eller krav til, hvor 
ofte eller hvordan IPS-konsulenten og IPS-kandidaten skal 
være i kontakt med hinanden. Interviewpersonerne fortalte, 
at deres møder varierer – både i antal, længde, sted og ind-
hold. Dog går det igen hos dem, at samarbejdet sjældent kun 
består af  møder på kontoret (eller andetsteds). De fleste har 
kontakt mellem møderne over mail, telefon eller når de  sam-
men tager ud med jobansøgninger.

Vi spurgte direkte ind til, hvad der skete til selve møderne, 
og om interviewpersonen kunne huske det første møde. Det 
kunne ingen af  dem, og de havde alle svært ved at svare præ-
cist på, hvad der blev talt om til møderne. For Bo, som sam-
tidig med IPS er i rusmiddelbehandling, er møderne med til 
at fylde dagene ud og holde ”misbruget stangen”; for flere 
af  interviewpersonerne handlede de første mange møder om 
at skabe tillid på grund af  tidligere dårlige erfaringer med 
sagsbehandlere; for Malene handlede møderne mest om at 
afsøge jobmuligheder; for Dorthe om at blive taget alvorligt; 
for Helle om at gå fra inerti til jobsøgning. 

Interviewpersonernes processer var tidsmæssigt forskellige, 
men analytisk kan vi ud fra deres beskrivelser skelne mellem 
forskellige overordnede faser: a) Afklaringen, hvor kandidat 
og konsulent lærer hinanden at kende. Afklaringen handler 
både om at finde ud af, hvad kandidaten har lyst til at ar-
bejde med på sigt – og hvordan man indgår i et arbejdsliv; 
b) jobsøgning eller undersøgelse af  uddannelsesmuligheder; 
c) støtte under arbejde eller uddannelse; og d) afslutningen, 
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som er den mest ambivalente og usikre fase. Disse skal ikke 
forstås som lineære eller kausale. Det blev af  interviewper-
sonerne fx ikke set som et tilbageskridt at stoppe med en 
uddannelse og i samarbejde med konsulenten finde frem til 
en ny uddannelse. Det er bare et skridt på vejen mod større 
afklaring. Faserne skal snarere forstås som positioner, som 
kandidaterne hopper frem og tilbage mellem, og det er for-
skelligt hvor længe, de står i de forskellige positioner – og 
nogle gange står de flere steder på én gang. Især afklaringen 
er et gennemgående element, som handler om en indledende 
afklaring og herefter en afprøvning i praksis, som fører til 
yderligere afklaring.

Tempoet
Som nævnt indledningsvist i kapitlet er IPS en individualise-
ret indsats, og IPS-kandidaterne er med til at sætte tempoet 
og dermed styre accelerationen i et vist omfang. For eksem-
pel fortalte Marie, som er i 30’erne, at hun på et tidspunkt 
blev stresset af  de mål, som hun havde sat sig selv i IPS-for-
løbet. Derfor satte hun forventningspresset til sig selv ned 
og fortalte det til sin konsulent, som bakkede hende op. Det 
viser, at IPS-kandidaterne ikke kun kæmper mod systemets 
acceleration og pres, men også med deres egne forventninger 
til hvor i livet de burde være lige nu, og hvad der kunne have 
været anderledes, havde de taget andre valg. Dette pres er 
konsulenterne med til at hjælpe kandidaterne med at hånd-
tere. En af  kandidaterne beskrev sin konsulent som én, der 
både agerer, speeder og bremser - netop med henvisning til, 
at konsulenten hjælper kandidaten til at komme videre i livet 
gennem uddannelse eller arbejde, men i et tempo som kandi-
daten kan følge med i. 

Fleksibilitet
IPS-indsatsen er, som nævnt indledningsvist, en evidensba-
seret metode udviklet i USA og herefter implementeret og 
testet i Danmark. Det betyder, at IPS-konsulenterne er styret 
af  en bestemt metode, som de skal følge. Metoden består 
netop af  fleksible rammer, som tilpasses den enkelte kandi-
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dat. I fidelitetsmålinger af  IPS-indsatsen måles netop på, om 
der arbejdes individuelt og ikke standardiseret i form af  fx et 
bestemt antal møder, fast mødestruktur eller henvisning til 
bestemte arbejdsgivere, hvor det er nemt at få arbejde (Bon-
fils, 2019: 15-17). Ingen af  kandidaterne har oplevet at blive 
presset til at skrive deres cv hurtigere eller søge flere job, og 
de italesætter alle sammen relationen til deres IPS-konsulent 
som noget ganske særligt. De har en følelse af  at blive be-
handlet som mennesker, hvor de tidligere er blevet behand-
let som klienter, og de har følelsen af, at IPS-konsulenten 
ønsker, at de skal få det bedre for deres egen skyld og ikke 
for systemets skyld. Torben udtrykte det således: ”Det betyder 
meget, at de tager én som person og ikke er så målorienterede, og at man 
ikke skal skynde sig.” Når vi bad interviewpersonerne om at 
fortælle om frekvensen og indholdet af  møderne med deres 
IPS-konsulent, fik vi mange forskellige svar. Nogle ønskede 
at komme hurtigt i gang med jobsøgningen og mødtes derfor 
ofte med deres IPS-konsulent, mens andre har været i afkla-
ringsperioden i længere tid og har haft brug for længere tid 
til at tænke sig om mellem møderne. Men de oplevede også 
et ønske fra deres IPS-konsulent om, at de skal videre i livet. 
Louise, som er i slutningen af  20erne og i gang med en ud-
dannelse, udtrykker det således: 

Det var jo min behandler [i psykiatrien], som du ved, hun 
[sagde]: “Dét skal du prøve. Så kan du altid sige nej bagefter, 
når du har snakket med dem og sådan noget. Men du skal gå i 
gang. Du skal lige prøve det her.” Og det er jeg bare megaglad 
for i dag, at hun gjorde det, ikke? For det var jo det helt rigtige, 
at hun gjorde det. […] Men jeg syntes, tempoet med Vinnie 
[hendes IPS-konsulent anonymiseret] var, som det skulle 
være. I starten føles det jo meget sådan grænseoverskridende. At 
hun ville have mig i gang med noget, ikke? Men jeg ville bare 
gerne have lov til at ligge derhjemme under dynen og ikke gøre 
noget som helst. Men jeg kunne jo godt se det her med, at du får 
det kun bedre af, at du kommer videre. Du skal også opleve 
noget. Du kan ikke ligge derhjemme. Så i takt med at jeg fik 
det bedre af  at snakke med min behandler, så fik jeg det også 
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bedre af  det her med, at Vinnie viste mig jo lidt: ”At verden 
fortsætter ude omkring dig, og det skal du da være en del af. Så 
vi skal jo have dig i gang med et og andet. Det skal selvfølgelig 
være i dit tempo, men du skal også i gang”. Og det, syntes jeg jo 
egentlig, var meget godt. […] Jeg vidste, at hun ikke ville presse 
mig ud i noget som helst, som jeg ikke ville være med til. For mit 
synspunkt var virkelig sådan, at hun var den, der også sørgede 
for at dem ved kommunen, for eksempel, de skulle heller ikke 
presse for hårdt. Det føltes lige som om, hun var på min side og 
sagde: “Hun skal ikke bare kastes ud i noget, altså, nu skal vi 
jo lige have hende med.”  Det føltes virkelig sådan. Nogle gange 
sagde hun ikke ret meget under sådan en... men bare det dér med 
at hun var der, så vidste jeg bare, at hvis de går over min grænse, 
så er hun der. Altså sådan føltes det.

Louise og de andre interviewpersoner tilkendegav, at de selv 
sætter dagsorden til møderne, og at det er fleksibelt, men at de 
stadig bliver holdt fast i en proces, så de tør drømme om på et 
tidspunkt at få et arbejde eller starte på en uddannelse. I IPS 
har hver konsulent max 20-25 IPS-kandidater – til forskel fra 
et jobcenter, hvor sagsbehandlerne ofte har væsentligt flere 
sager. Det giver i højere grad mulighed for at mødes, når det 
passer IPS-kandidaten, som også ofte har andre forpligtigel-
ser, fx i rusmiddelbehandlingen eller i psykiatrien. Fleksibili-
teten betyder, at der til møderne – og imellem møderne – er 
tid til afklare, hvor man kunne tænke sig at arbejde; der er tid 
til at udarbejde et cv, så det passer til det ønskede arbejdsom-
råde; tid til at skrive jobansøgninger; og tid til at starte på et 
nyt job eller i en ny uddannelse og stadig have mulighed for at 
mødes med sin IPS-konsulent. Det giver ro til at koncentrere 
sig om at få det bedre og komme videre i livet, hvad enten det 
så bliver gennem uddannelse, flexjob, førtidspension eller et 
37 timers arbejde på ordinære vilkår. Et par af  interviewper-
sonerne udtrykte, at der i IPS er ”plads til at drømme.” Deres 
drømme og ønsker til et arbejdsliv og en normal tilværelse er 
dog meget forskellige. Fx er Malene uddannet fra Kunstaka-
demiet, men i gang med en uddannelse inden for softwarede-
sign; Peter er læge, men ønsker at arbejde som skovhugger; 
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Sara ønskede at arbejde med at formgive og er i lære som 
smed; Dorthe har forsøgt at gøre sin uddannelse færdig, men 
blev afklaret med at forblive på førtidspension og arbejder 
en dag om ugen med kontorarbejde; Mads arbejder på sin 
søsters restauration; og Mikkel ønsker at vende tilbage til sit 
tidligere arbejdsliv som embedsmand. IPS-kandidaterne har 
således forskellige uddannelsesbaggrunde, aldre og forvent-
ninger til et arbejdsliv. 

Tidsubegrænset – og begrænset
Som nævnt indledningsvist er IPS-forløbet tidsubegrænset. 
Dog er der blandt interviewpersonerne usikkerhed om, hvor-
når og hvordan deres forløb slutter. Flere af  dem spurgte os 
forskere, om vi kunne fortælle dem det. Det afhang ikke af, 
hvilken kommune de kom fra, men hvilken IPS-konsulent de 
har haft. Adspurgt om tidsperspektivet i IPS, sagde Louise: 

Jamen altså, jeg fik jo ikke at vide, hvor lang tid jeg havde til no-
get som helst. Fordi der var ikke sat tidspunkt på det tidspunkt, 
hvor jeg startede. Og da vi er nede til en samtale med, om jeg skal 
starte på enkeltfag, dér sidder vi ude foran, og så siger hun så 
også til mig, at nu er det ved at være en af  de sidste gange, vi kan 
mødes. […] Fordi hun har fået at vide, at hun skal give slip. 
Eller, altså nu var tiden opbrugt. Det fik jeg faktisk at vide. 
Hun skulle jo have plads til nogle nye, som de skulle i gang med, 
og så var der ligesom også blevet sat den her tidsperiode på. Det 
var, hvad jeg fik at vide. […] Hun sagde, vi jo godt kunne mødes 
nogle gange endnu. Det var ikke fordi, at hun bare sådan ville... 
men hun kunne jo også se, at jeg var et sted nu, hvor nu skulle 
jeg i gang med det her... så var der ikke mere for hende at kunne 
gøre. Og så siger hun: Jamen, du kan altid ringe. […] Altså 
vi mødtes herhjemme efterfølgende for ligesom at have sådan en 
sidste... afsluttende… jeg ville gerne have en afslutning. Og der 
sad vi også og snakkede lidt frem og tilbage. Og jeg havde købt 
en gave til hende, og hun havde købt til mig, så det var sådan... 
det var super fint. […] Altså, jeg havde det egentlig lidt, du ved, 
sådan: “Nå, så går hun ud ad min dør nu, og så ser jeg hende 
måske aldrig mere.” Og hun havde jo faktisk gjort en ret stor 
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forskel. Jeg synes jo, det var værre, da jeg skulle give slip på min 
behandler [i psykiatrien]. End jeg skulle sige, at nu skal jeg 
ud... nu står jeg på egne fødder... ikke? Jeg synes jo, det var slemt. 
For hende gav jeg jo først slip på. Men da jeg så også skulle give 
slip på Vinnie [hendes IPS-konsulent anonymiseret]. Så 
kunne jo godt lige pludseligt mærke at... ok... så må det også 
betyde, at jeg har det godt nok.

Afslutningen står for de fleste interviewpersoner som uvis og 
præget af  usikkerhed for, hvordan det ville gå uden støtte fra 
IPS-konsulenten. Det blev dog ikke eksplicit problematise-
ret af  interviewpersonerne, og det syntes ikke at ændre deres 
opfattelse af  at blive set som individer og af  at blive hjulpet 
videre i deres eget tempo. De, der talte mest om afslutnin-
gen af  IPS, oplevede en samtidig afslutning i psykiatrien eller 
rusmiddelbehandlingen, som gjorde overgangen mere utryg. 
Men omvendt havde de fleste, ligesom Louise, tillid til, at hvis 
IPS-konsulenten afslutter dem, må det betyde, at de har det 
godt nok til at komme videre i arbejdslivet eller uddannelses-
systemet selv. 

4.4. Delkonklusion

Usikkerheden, om hvornår og hvordan man som IPS-kandi-
dat afsluttes i IPS-forløbet, udfordrer princippet om tidsube-
grænsningen, men dette til trods oplever samtlige interview-
personer, at der har været tid og ro til at finde ud af, hvad 
fremtiden skal bringe. De erfaringer har de ikke fra andre vel-
færdsinstitutioner fx jobcentre og psykiatrien, og i sammen-
ligningen tegner der sig et billede af, at de fleste af  interview-
personerne bliver stressede af  det velfærdssystem, som er sat 
i verden for at hjælpe dem videre i livet. IPS præsenterer et 
reelt alternativ, som giver mulighed for at finde ud af, hvilket 
arbejde eller hvilken uddannelse der er mulige i forhold til 
sygdom, evner, erfaringer og drømme. I det næste kapitel ser 
vi nærmere på afklaringen af, hvordan IPS-kandidaterne øn-
sker at være i arbejds- eller studielivet. Der er nemlig en del 
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ambivalens og usikkerhed forbundet med at skabe sig en ny 
arbejdsidentitet.
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KAPITEL 5

Håndtering af ambivalensen 
og usikkerheden

Tidsubegrænsningen, tempoet og fleksibiliteten betyder, at 
kandidaterne får ro til at afklare, hvor i uddannelsessystemet 
eller arbejdslivet de hører hjemme – men IPS hjælper samti-
dig kandidaterne med at afklare, hvordan de ønsker at være i 
studielivet og arbejdslivet. Flere af  interviewpersonerne for-
talte, at de har brugt tid på sammen med deres IPS-konsulent 
at tale om, hvilken form for medarbejder de gerne vil være. 
For flere af  dem har denne afklaring været ambivalent, da 
de er kommet frem til, at de ikke skal have ønskejobbet, da 
de vil engagere sig for meget og dermed blive stressede og 
måske få et tilbagefald med hensyn til psykisk lidelse eller 
rusmidler. Omvendt vil de gerne have et arbejde, hvor de kan 
bruge deres evner og måske uddannelse bedst muligt. Dorthe 
spørger retorisk: ”Så jeg skal have et spændende arbejde, der ikke er 
mere spændende, end at jeg kan lægge det, når jeg kommer hjem. Hvor 
findes det arbejde?” IPS-kandidaterne bryder dermed med den 
arbejdskultur, hvor skellet mellem fritid og arbejde gradvist er 
blevet udvisket – også med indførsel af  ny teknologi så man 
kan tjekke mails hjemmefra om aftenen og i weekenden. Det 
synes som om, at IPS-kandidaternes overvejelser om balan-
cen mellem arbejdsliv og privatliv bliver sat på spidsen, da de 
lever med psykiatriske lidelser og/eller et problemskabende 
forbrug af  alkohol eller stoffer. I interviewet med Marie, som 
er i starten af  40erne, talte vi om jobansøgninger og arbejds-
livet i dag, og hun sagde: 

Og når man ligesom har siddet hjemme og strikket i blødt alpa-
ca-garn i pastelfarver i fire år, så er det fandeme også en voldsom 
ting at komme ud og blive konfronteret med bare en jobannonce. 
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Bare dét de kræver. Man tænker: ”Kan du selv det? Kan du 
selv både være projektleder, kreativ, få idéer? Lave det og det, 
gøre det og det, arbejde selvstændigt samtidig med at du skal 
være pissesød og glad og humor og dét og dét og dét? Og lave 
gymnastik?” Lave gymnastik? Slap dog af. […] Tænke ud 
af  boksen, ind i boksen, hygge i boksen. […] Fleks og omstil-
lingsparat, vant til at have mange bolde i luften og kan tænke 
ud af  boksen og sågar lave den. Jobparat type, der navigerer i 
hjemmevant, kaos og forvirring. Sød ved dyr.

Marie har haft en lang karriere i den kreative branche, men 
blev sygemeldt for 4 år siden. Når hun taler om tiden før – da 
hun var i arbejdslivet – italesætter hun ikke sig selv som rask, 
men hun fik tilpasset sine psykiske udfordringer til arbejdets 
beskaffenhed. Fx samlede hun et godt team af  kollegaer, som 
havde forståelse for hendes psykiske udsving, og da hun var 
yngre og endnu ikke blevet mor, kunne hun bedre håndtere 
arbejdspresset. Det er vanskeligere for hende i dag. For man-
ge IPS-kandidater er der en altid nærværende ambivalens i 
forhold til deres evner, formåen og det arbejdsliv, de bevæger 
sig mod. IPS-kandidaterne har et yderligere fokus på sygdom 
og forbrug af  rusmidler, da der både er øget trivsel, men også 
potentiel forværring på spil når de vælger, hvilken vej de skal. 

I dette kapitel vil vi uddybe nogle af  de emner og udfordrin-
ger, IPS-kandidaterne balancerer mellem, samt hvilken rolle 
deres forløb i IPS og konsulenten spiller, når de skal navigere 
i denne ambivalens og usikkerhed for fremtiden. Mange af  
de spørgsmål, som tages op på møder og samtaler mellem 
kandidat og konsulent, handler netop om at tage stilling til 
nogle modsætninger, når et forløb skal tilrettelægges, og vi 
kan se i interviewene, at konsulenterne spiller en væsentlig 
rolle i denne proces. I dette kapitel vil vi derfor behandle de 
to begreber ’ambivalens’ og ’usikkerhed’, som er temaer, der 
ofte er til stede i samtalerne med kandidaterne. Når vi vælger 
at bruge disse begreber og sammenholde dem, skyldes det, at 
begge perspektiver handler om kandidaternes overordnede 
forståelse af, hvem de er og hvilken placering, de har i verden. 
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Mange af  dem er på vej tilbage til en hverdag de enten kender 
eller har drømt om. Men for mange følger også en eksistentiel 
krise, når man igennem en årrække har været væltet, og når 
deres krop og hjerne ikke fungerer, som den har gjort. Det 
fører naturligt til spørgsmål om, hvilket liv og arbejdsliv der 
følger. Mange af  kandidaterne er usikre på sig selv og på det 
at være væk fra arbejdsmarkedet. De har mistet eller aldrig 
haft en arbejdsidentitet – eller den identitet, de havde, stem-
mer ikke længere overens med det, de i dag kan holde til for 
ikke at falde tilbage i sygdom eller et problemskabende for-
brug af  alkohol/og eller stoffer. Meget af  tiden med konsu-
lenterne handler derfor om at indkredse denne nye identitet, 
hverdagsrytme og balancen mellem sygdom og at leve sit liv.

5.1. Uvished, usikkerhed og kontingens

Teoretisk trækker vi på professor i antropologi, Susan 
Reynolds Whyte, som i epilogen til Dealing with Uncertainty 
in Contemporary African Lives (Whyte, 2009) skelner imellem 
begreberne: ‘uvished’ (eng.: uncertainty), ‘usikkerhed’ (eng.: 
insecurity) og ‘kontingens’ (eng.: contingency). Begreberne 
har som regel været brugt synonymt, men Whyte skriver at 
til trods for deres beslægtethed i forhold til det uforudsige-
lige, så er der subtile om end vigtige forskelle. ’Uvished’ re-
laterer Whyte til sindets beskaffenhed: Manglen på, med en 
vis sikkerhed, at kunne forudsige hvad der kommer til at ske 
(Ibid.:213). Whyte ser denne tilstand som både negativ med 
frygt og angst som konsekvenser, men også som et sted hvor 
undren og nysgerrighed får grobund og giver mulighed for 
at skabe forandring for både ydre omstændigheder og sel-
vets betingelser. ’Usikkerheden’ knytter derimod an til socia-
le betingelser, som giver sig udslag i manglende tryghed hos 
mennesker, hvis sociale sikkerhedsnet er blevet svagt, og de 
søger derfor sikkerhed for at kunne bevare en form for kon-
trol (Whyte, 2009:214). ’Kontingens’ handler om at være af-
hængig af  det uforudsigelige – om begivenheder, der sker, og 
mennesker, der agerer, som man ikke kunne forvente – med 
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den konsekvens at ens planer forstyrres på både de korte og 
lange forløb. I Whytes skelnen mellem usikkerhed og kon-
tingens spiller relationer mellem mennesker en større rolle i 
sidstnævnte (Ibid.). 

Denne skelnen mellem uvished, usikkerhed og kontingens 
kan, på det overordnede plan, hjælpe os til at forstå, hvor-
dan relationerne mellem professionelle og borgere forstås og 
håndteres, og hvilke konsekvenser det har for borgernes liv. 
Begreberne knyttes i denne analyse derfor an til både den 
institutionelle uvished i forhold til de kontinuerlige foran-
dringer i systemet, som for borgerne skaber mere uvished 
end vished; til usikkerheden i forhold til om det lykkes at få 
et arbejde; og uvisheden og usikkerheden i forhold til hånd-
teringen af  deres psykiske lidelser og/eller problemskabende 
forbrug af  alkohol eller stoffer – hvornår skal man presse sig 
selv, og hvornår skal man tage den med ro? Hvilket arbejdsliv 
kan man blive en del af? 

5.2. Valg af job og arbejdsplads

Da IPS er en ordning med fokus på ordinært arbejde, kredser 
mange af  disse spørgsmål om, hvilken stilling der skal søges. 
Skal det være et intellektuelt stimulerende job eller et, som 
ikke kræver for kompliceret hjerneaktivitet? Skal det være et 
sted med et socialt arbejdsmiljø, eller et sted hvor man kan 
være alene? Skal det være betalt arbejde, eller skal man blive 
på sin førtidspension og så lave frivilligt arbejde? Og hvor 
mange timer? 

Helle fortæller for eksempel, at der til fleksjobstillinger ofte 
knytter sig en særlig slags småopgaver som fx at lave kaffe og 
gå til hånde. Den slags opgaver passer rigtig dårligt til Helle, 
som har svært ved at organisere og overskue opgaver, hvis 
ikke de er meget konkrete. Hun fortæller, at hun har brug for 
at have et kort over opgaven, så hun ved, at hun kan gøre det 
på nøjagtig samme måde hver gang. Helle har en uddannelse 
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som advokatsekretær, men de stillinger, hun er god til og godt 
kan lide, er svære at få til at gå op med hendes sygdom, som 
betyder, at hun kan arbejde ca. 10 timer om ugen. Denne 
udfordring møder flere af  kandidaterne, og det er ikke en 
let sag for IPS-konsulenterne at hjælpe og guide kandidater-
ne videre. Ofte arbejder de sig i retning af  et kompromis. 
Dette skete for Erna, som er uddannet skolelærer, men flere 
gange har været sygemeldt med depression efter ansættelser 
som lærer. I interviewet talte Erna om udfordringerne ved at 
være lærer, men også hvor givende det er at være i et fag med 
stort socialt fokus. Dette har hun brugt tid på at tale med sin 
IPS-konsulent om, og de fandt frem til, at hun måske skulle 
begynde at læse til jordemoder i stedet for:

I min verden var det [at være jordemoder] sådan fra A til 
B. Worst case scenario, så er der cirka 50 % chance for, at det 
kan gå den ene eller den anden vej. Når man starter et forløb, 
så slutter man et forløb, og så er man videre. Det er ikke lange 
relationer, som det er på skolen, hvor man starter fra 0. klasse 
og stadigvæk møder dem, når de går i 10., og «kan du huske 
dengang?”. Og jeg havde mange dårlige oplevelser med de dér 
børn dér og synes, de var bare nederen, men inde i mit hoved var 
det [jordemodergerningen] sådan afgrænset, og jeg kan noget 
med relationer, men jeg kan ikke noget med lange relationer. Jeg 
kan ikke holde til de lange relationer. Og så var det blevet til det 
dér jordemoder-noget, som… det har jeg drømt om hele tiden. 
Det kunne jeg også putte i en kasse på en eller anden måde.

I samarbejde med konsulenten undersøgte Erna muligheder-
ne for at blive jordemoder, men uddannelsen lå fysisk i en 
anden by, og det ville ikke kunne hænge sammen med at være 
enlig mor. Derfor undersøgte de videre og kom frem til, at 
Erna kunne blive lægesekretær. Hun fik revalidering og er i 
skrivende stund stadig i gang med sin uddannelse. At finde 
den rette uddannelse eller det rette arbejde handler således 
ikke kun om, hvor meget man kan holde til i forhold til sin 
psykiske lidelse eller problemskabende forbrug af  alkohol el-
ler stoffer, men der er også praktiske hensyn i forhold til ud-
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dannelsens eller arbejdets beliggenhed, indholdet af  arbejdet, 
lønnen etc. I en mailkorrespondance med Malene, som har 
læst på Kunstakademiet, fortæller hun om baggrunden for at 
tage en ny uddannelse – en overbygning: 

Jeg er kommet ind på kandidatuddannelsen ”Software-
design” på ITU. Det er en teknisk overbygning for stu-
derende, der har en anden baggrund fra deres bachelor. 
Vi lærer at programmere, og jeg skifter konservatorfa-
get og kunsthistorie/teknologihistorie ud med matema-
tik - og mere matematik. Lige nu er jeg rigtig nervøs, 
men jeg håber, at jeg bliver glad for mit valg. Heldigvis 
var matematik mit yndlingsfag i gymnasiet, men det er 
længe siden, at jeg har brugt matematikfaget aktivt. Jeg 
håber, det er lidt ligesom at cykle... Da jeg fandt uddan-
nelsen, føltes det som om, at jeg fik en ny chance, og at 
jeg fik den mulighed for at skifte jobspor, som jeg har 
haft brug for. Samtidig er uddannelsen en af  de hårde-
ste på ITU, netop fordi de optager studerende med en 
anden baggrund og giver dem en ny faglighed.

Jeg vil gerne blive udvikler og arbejde med store da-
tamængder og databaser (digital arkivering/digital be-
varing). Statistikken siger, at udviklerjobs generelt har 
højere lønninger end jobs i kulturbranchen. Dertil er 
der en lav ledighed - på softwaredesign er ledigheden 
blandt nyuddannede på 3% et år efter endt uddannelse. 
Det økonomiske perspektiv har haft stor betydning for 
min beslutning. Jeg er nødt til at tage et SU-slutlån, men 
det, synes jeg, er mere okay, når jeg har udsigt til at få et 
godt betalt arbejde efter endt uddannelse. Det er første 
gang, at det økonomiske har spillet en rolle i forhold til 
mit uddannelsesvalg.

Foruden sin psykiske lidelse, som betyder, at Malene gennem 
flere år har levet med uvisheden om, hvornår hun ville få det 
bedre – eller værre – har hun levet med en jobmæssig usik-
kerhed, fordi det er så vanskeligt at få arbejde indenfor kul-
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turlivet. Hun har derfor arbejdet gratis, været frivillig og været 
i flere praktikker, men uden at få arbejde. For at få greb om 
sit arbejdsliv starter hun på en ny uddannelse. Da vi talte med 
hende på en bænk i Frederiksberg Have i forsommeren 2018, 
arbejdede hun sammen med sin konsulent på at få arbejde i 
en teknik- og miljøforvaltning. Dels fandt hun kloaksystemer 
interessante og i en eller anden form beslægtet med hendes 
uddannelse som konservator, og dels ville hun gerne have et 
stabilt kontorjob med mulighed for en god løn og for at avan-
cere. Men siden startede hun på ITU. Lønnen spiller også en 
væsentlig rolle for hendes valg af  fremtidig arbejdsplads. Det 
gør sig ikke gældende for alle interviewpersonerne. De, der er 
på førtidspension, har i mange år haft en forholdsvis sikker 
økonomi. Andre har i flere år levet på kontanthjælp og har 
lært at leve for små midler. For nogle betyder det sociale og 
det at gøre nytte mere end lønnen. Henrik formulerede det 
således: ”[…] bare det at komme ud og være et almindeligt menne-
ske.” Efter i mange år at have søgt sociale fællesskaber andre 
steder end i arbejdslivet og skulle retfærdiggøre, at han ikke 
har været rask nok til at være en del af  det ordinære arbejdsliv, 
ønsker han nu at blive en del af  majoriteten. 

5.2.1. Opstart af arbejde eller uddannelse – realisme 
versus drømme
Beslutningen, om hvornår kandidaterne skal begynde at ar-
bejde, fylder meget. Peter fortæller om en hønen-og-ægget 
situation, som flere interviewpersoner henviser til. Det kan 
hjælpe i forhold til den psykiske lidelse at komme ud, at have 
en fast hverdag og en meningsfuld aktivitet i stedet for at 
være fuldtidssygemeldt. Men samtidig er der en risiko for at 
knække nakken og få tilbagefald, hvis det sker for tidligt eller 
for voldsomt: ”Ens private adfærd hænger sammen med det at få 
et arbejde: man får det bedre af  at arbejde, men man skal også have 
nogenlunde styr på sig selv for at få et arbejde”, siger Peter, som også 
nævner, at det er en udfordring at finde en arbejdsplads, som 
kan rumme én, hvis man starter i job tidligt i sin helbredel-
sesproces. Lene har haft lignende overvejelser. Gennem sit 
forløb har hun haft tre forskellige IPS-konsulenter, og hun 
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fortæller, at de havde forskellige tilgange i forhold til især 
tempoet. Hun har tidligere haft et problemskabende forbrug 
af  rusmidler og er bevidst om risikoen for at få et tilbagefald. 
Lene og den ene af  IPS-konsulenterne var ikke enige om, 
hvor hurtigt det skulle gå, men retrospektivt kan hun godt se, 
at det var godt, at hun ikke pressede sig selv ud i et arbejde, 
selvom hun dengang syntes, det gik for langsomt.

Ambivalensen er ikke alene et spørgsmål om, hvad kandida-
terne ønsker og kan, men er i høj grad defineret af  arbejds-
markedets rammer. Hvad er muligt indenfor de givne ram-
mer, og hvordan hænger det sammen med IPS-kandidaternes 
drømme? Samt hvordan hænger deres helbred sammen med 
deres ambitioner? Mange af  kandidaterne talte om, at en del 
af  de ting, de ønsker sig i et arbejdsliv, ikke er mulige, hvis 
de samtidig skal undgå indlæggelse i psykiatrien eller et tilba-
gefald med alkohol eller stoffer. Med andre ord står de med 
valget mellem at fastholde den stabilitet, de har oparbejdet i 
forhold til deres sygdom, og fremdriften mod et velfungeren-
de arbejdsliv. En af  grundtankerne med IPS er netop, at det 
at få et arbejde kan støtte mennesker med psykiske lidelser i 
deres helbredelse, men vores studie viser vanskelighederne i 
denne proces.

Dog oplever interviewpersonerne, at der bliver arbejdet med 
denne ambivalens i IPS. Dels er der tid til at drøfte problem-
stillinger og udfordringer med IPS-konsulenterne; og dels er 
der tid til at prøve sig selv af  både i forhold til arbejdets eller 
uddannelsens indhold i forhold til hvor mange timer, man 
kan arbejde, og i forhold til hvordan man i øvrigt indgår som 
kollega på en arbejdsplads. 

5.3. Stigmatisering og selvstigmatisering

I kølvandet på samtaler og beslutninger om arbejdsidentitet 
og håndtering af  usikkerhed i forhold til at få et arbejde el-
ler komme i uddannelse følger nogle andre faktorer, nemlig 

K
AP

IT
EL

 5
  

  
H

ån
dt

er
in

g 
af

 a
m

bi
va

le
ns

en
 o

g 
us

ik
ke

rh
ed

en



63

K
AP

IT
EL

 5
  

  
H

ån
dt

er
in

g 
af

 a
m

bi
va

le
ns

en
 o

g 
us

ik
ke

rh
ed

en

stigmatisering og personlig udvikling. Disse to er for mange 
kandidater tæt vævet sammen, fordi de begge lægger et pres 
på IPS-kandidaterne – et pres, som både er indefra og ude-
fra. Interviewpersonerne fortalte om fordomme og stigma 
forbundet med både psykisk sygdom, rusmidler og arbejds-
løshed, som de mærker fra samfundsdebatter og i omgangs-
kredsen; men de har også deres egne kampe for at forstå de-
res diagnose i forhold til de fordomme, de måske selv havde 
om den, før de fik den. På samme måde handler ønsket om 
at udvikle sig og få det bedre både om at blive en del af  sam-
fundet og komme videre med livet, men interviewpersonerne 
mærker også et krav, som både implicit og eksplicit bliver lagt 
på dem fra nære omgivelser, fra forskellige velfærdsinstituti-
oner og fra samfundsdebatterne. I dette afsnit vil vi uddybe 
og eksemplificere, hvordan kandidaterne ser dette pres, og 
hvordan det håndteres i deres samarbejde med IPS-konsulen-
ten. Hvordan smelter presset indefra og udefra sammen – og 
hvordan adskilles det igen?

Når man får en svær psykiatrisk diagnose eller erkender, at 
man har et problemskabende forbrug af  alkohol eller stoffer, 
sker der et skift i ens selvforståelse. Fx er Maria, som er i 
starten af  40’erne, blevet diagnosticeret med borderline. Hun 
forklarer den diagnose – og andre – således: 

Jamen altså, borderline, skizofreni, synes jeg. Det topper. Det 
er de voldsomme, ikke? Det er sådan... og hver gang... altså, jeg 
kan ikke sige til nogen, at jeg har en borderlinediagnose. […] 
Altså fordi sådan nogle borderline-piger er jo typisk... nu bliver 
det også lidt stigmatiserende, men det er jo tit sådan nogle, der 
laver sugardating. Altså, det er jo noget med at have de her eks-
treme følelser og så skulle ud og mærke... Og der tror jeg bare, at 
jeg er sådan meget nordjysk, altså.

Maria fortæller, at hun flere gange er stødt på forældre til 
hendes børns klassekammerater på forskellige psykiatriske 
afdelinger, og hun ønsker ikke at få behandling de steder af  
frygt for, at deres børn ikke må komme med hendes børn 



64

hjem og lege. Maria beskriver sine egne fordomme overfor 
borderline-diagnosen snarere end de fordomme, hun føler 
sig mødt med. Anderledes ser IPS-kandidaten Mikkel på det. 
Han er i 50erne og har været indlagt i en lang periode med 
depression og har mødt andre patienter med svære psykiske 
lidelser. Han fortæller: 

[…] Jeg har en lille smule kendskab til psykiatrien og synes, at 
det er et spændende område. Fordi, så tænker man jo: Skizofre-
ni! Og for at sige det lige ud så er det inden for psykiatrien sådan 
”klassens slemme dreng”. Det er sådan lidt… men behandling 
er i øvrigt blevet meget bedre, jeg kender flere meget, meget højt-
begavede, som jeg var indlagt med i [20]14. Søde mennesker. 
Altså, jeg synes sgu, at det var en god oplevelse, hvis man kan 
tale om det. At få hjælp dér. 

Mikkel har en medicinsk baggrund og bruger sin faglighed, 
når han taler om psykiatriske diagnoser. Han fortæller, hvor-
dan de kan virke stigmatiserende, men føler sig ikke selv stig-
matiseret af  sin diagnose. Så længe det hjælper ham at være 
indlagt i psykiatrien, er han ligeglad med, hvordan det even-
tuelt får ham til at syne overfor andre mennesker. Samtalen 
med Mikkel foregik som en rundbordssamtale, hvor også Pe-
ter og Sara deltog. Peter var mindre optaget af  stigmatisering 
i forhold til sin diagnose, men vægtede arbejdsløsheden højt i 
stedet. Han har svært ved at skrive ansøgninger, fordi han har 
et hul i cv’et på 11 år, som er vanskeligt at forklare. Og hans 
arbejdsfelt er kompetetivt:

Ja, det er en verden, hvor der er mange om buddet. Og det er lige 
før, at hvis du har en perfekt karriere, men ikke har lavet noget 
i din fritid, været spejderleder, så findes der sgu én, som har. Og 
hvis der er to, der er rigtig gode og med topkarakterer og har en 
snorlige karriere uden huller i, så finder man ud af, hvem af  
dem, der var FDF-spejderleder, for det er bedre end at være det 
andet. […] No mercy for mit vedkommende. Med et hul. 11 år? 
Det svarer til at gå ind og prøve og melde mig ind i en bokseklub 
uden arm. 
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Interviewpersonerne mener altså at opleve stigmatisering på 
flere måder: På grund af  en psykisk lidelse som ’misbruger’ 
og som arbejdsløs – eller kontanthjælpsmodtager: ”Så jeg er 
én af  de tunge drenge”, forklarer Annette med henvisning til 
samfundsdiskursen om langtidskontanthjælpsmodtagere. Bo, 
som har været i rusmiddelbehandling gennem flere år og også 
har haft depressioner, mener, at han til en jobsamtale kan 
være åben om sin depression, fordi den er genetisk, mens 
’”misbruget” er privat. I IPS-forløbet taler kandidaterne med 
deres konsulenter om deres oplevelser, usikkerheder og hvor-
dan de kan håndtere dem. Der er ikke et klart svar, men fordi 
IPS-konsulenten følger kandidaten efter påbegyndt arbejde 
eller uddannelse, har kandidaten mulighed for at prøve for-
skellige tilgange. Tvivlen og usikkerheden bliver italesat og 
giver grobund for at danne en ny arbejdsidentitet.

Kampen for at få et arbejde afhænger dog ikke kun af  
IPS-kandidaternes egen helbredelse. Der skal også findes en 
egnet arbejdsplads til dem. Her talte flere om praktikker og 
løntilskudsstillinger, som ikke har ført til et fast arbejde. Her 
deler de samme vilkår som andre mennesker uden arbejde, 
som på forskellige måder arbejder for deres kontanthjælp 
uden sikkerhed for, at det vil føre til en fast stilling. 

5.4. Udvikling: Presset udefra og den 
indre motivation

Foruden ambivalente følelser og usikkerheder i forhold til et 
kommende arbejdsliv så skal IPS-kandidaterne også finde en 
balance mellem et udefrakommende pres om at få et arbejde 
og den indre motivation. IPS er for dem, der gerne vil arbej-
de, og alle interviewpersonerne havde et ønske om at blive 
en del af  et arbejdsfællesskab. I processen besluttede enkelte, 
at de ville forblive på eller søge om en førtidspension, men 
langt de fleste er fortsat i en proces mod et arbejdsliv. Flere 
af  interviewpersonerne fortæller, at de i jobcentret har følt 
sig presset til at finde et arbejde, som ikke nødvendigvis var 
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i overensstemmelse med deres eventuelle uddannelse, evner 
eller forhåbninger. Det pres oplever de ikke i IPS, men de 
fleste af  interviewpersonerne bruger deres IPS-konsulent til 
at lette presset – enten det udefrakommende pres, det indre 
pres eller det sammensmeltede pres og italesatte processen 
som fx ”at gro” eller at gå fra at være et ”behandlet menne-
ske” eller ”et udkantsmenneske” til at blive ”et almindeligt 
menneske”. 

Det kan være vanskeligt at skelne mellem det indre og det 
ydre pres, og dette aspekt taler IPS-kandidaterne også med 
deres konsulent om. Louise udtrykker det således: 

Jeg har svært ved at forestille mig, at jeg ville have det så godt, 
hvis det var uden IPS. Simpelthen fordi det er.. Det rummer 
også det dér fremtidsaspekt. Og jeg bliver støttet i min recovery. 
Altså det går ikke hurtigt, føler jeg. Jeg føler, der bliver taget 
hensyn til mig som individ både personligt og psykisk. Plus jeg 
også har kunne bruge hende [IPS-konsulenten] altså.. Jeg har 
følt, jeg har kunne være rigtig åben over for hende, så når jeg 
har haft det psykisk dårligt og føler, at nu kan jeg ikke tage 
på arbejde i dag, så har jeg kunne sige det til hende, og så har 
vi kunne sparre om det, og så har hun støttet mig i, at jeg skal 
passe på mig selv. Og jeg har jo så også fundet ud af  via IPS, at 
jeg aldrig giver op. Det kan godt være, at jeg går hjem en dag og 
er bare fuldstændig blæst i knolden, fordi jeg ikke har fået sagt 
fra eller et eller andet, jamen så kommer jeg tilbage næste dag 
som aftalt (hun griner).

Citatet viser, at kandidaten værdsætter fremtidsaspektet i IPS 
samt, at hun har tillid til sin IPS-konsulent. Hun lyver sig 
hverken bedre eller dårligere og er heller ikke bange for at 
blive presset til at skulle arbejde mere, når det begynder at gå 
godt. Denne tillid til konsulenten var gennemgående i vores 
interview. Nogle af  interviewpersonerne nærede varme følel-
ser for deres IPS-konsulent, mens andre kaldte vedkommen-
de for ”min jobperson” og fastholdt en distance. Men fælles 
for dem er tilliden, som styrkes gennem nærværet i relationen.
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5.5. Delkonklusion

Ambivalensen, usikkerheden og uvisheden, som har været 
interviewpersonernes følgesvend gennem lang tid, forsvin-
der ikke i løbet af  IPS-processen. Men IPS formår at hjælpe 
kandidaterne med at håndtere usikkerheden og ambivalensen 
– og dermed til at skabe en ny arbejdsidentitet. Med andre 
ord kan ambivalens og usikkerhed altså skabe nye muligheder 
og kreative løsninger under de rette forudsætninger. Whytes 
forståelse af  begreberne uvished og usikkerhed åbner for de 
produktive muligheder i en sådan proces. Interviewene giver 
indsigt i, at dette ikke sker af  sig selv. En af  forudsætninger-
ne handler om den tillid, som opstår mellem IPS-kandidat 
og IPS-konsulent – en tillid, som ikke er givet fra begyndel-
sen, men som opstår gradvist i relationen mellem kandidat og 
konsulent. For nogle af  interviewpersonerne repræsenterer 
IPS og konsulenterne et alternativ til andre velfærdsinstitu-
tioner, mens andre ser IPS som en del af  systemet – og der-
med fornyes deres tillid til velfærdsstatslige institutioner. Det 
rejser væsentlige spørgsmål om relationen mellem borgere og 
velfærdsprofessionelle generelt. I det næste kapitel vil vi se 
nærmere på dette forhold ved at gå i dybden med den speci-
fikke relation i en IPS-kontekst.
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KAPITEL 6

Relationen mellem 
IPS-kandidat og 
IPS-konsulent

I mødet med interviewpersonerne og gennem analysen af  
materialet har en faktor stået stærkt frem: Relationen mellem 
IPS-kandidaten og IPS-konsulenten. Alle interviewpersoner-
ne har fremhævet deres IPS-konsulent som udslagsgivende 
i forhold til indsatsen – og alle har udtrykt tilfredshed med 
relationen, uanset om de har oplevet en venskabelighed eller 
en mere skarp professionel tilgang. Det interessante er, at det 
ikke var helt enkelt at få interviewpersonerne til at italesætte 
og forklare, hvad relationen består af. Vi skulle spørge både 
konkret og abstrakt ind til det, og selv her fik vi ofte svar om, 
at det handler om ”kemi” eller ”jeg var glad for dem begge 
to”. Kun i få tilfælde kom interviewpersonerne selv ind på 
relationen – det syntes nærmest underforstået, at dette aspekt 
har så stor indflydelse på deres oplevelse af  IPS. På trods af  
subtile forklaringer vil vi alligevel i dette kapitel undersøge, 
hvad denne relation ”gør”, og hvad den består af: Hvilken 
eller hvilke roller spiller IPS-konsulenten i IPS-kandidatens 
liv? Hvordan etableres og vedligeholdes relationen og roller-
ne? Hvordan bidrager møder og anden kontakt (mail, telefon, 
udebesøg) til relationen? Og hvilken betydning har eventuelle 
skift i IPS-konsulenter undervejs?

For at indkredse disse spørgsmål har vi valgt at inddrage an-
tropolog og psykiater Arthur Kleinmans begreber om ’fra-
vær’ og ’nærvær/tilstedevær’, som han udfolder i forbindel-
se med hans studier af  omsorgsarbejde i sundhedssektoren. 
Han har i mange år forsket i sundhed, helbred og sygdom, 
særligt i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Hans 
fokus har især været på, hvordan mennesker opfatter og lever 
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med smerte og lidelse, og igennem forskning i Kina har han 
argumenteret for, at sygdom og lidelse tager forskellige for-
mer efter deres kulturelle kontekst. Således skrev han i 1988 
en bog om transkulturel psykiatri, som var banebrydende 
indenfor forskning i global mental sundhed, fordi han satte 
fokus på kulturens rolle i forskning af  psykiske lidelser – et 
felt, som ellers har været domineret af  et syn på biologiske 
faktorer som udslagsgivende for sygdom og sundhed. 

6.1. Nærvær, tilstedevær og fravær

I Kleinmans nyeste værk The Soul of  Care. The Moral Educa-
tion of  a Husband and a Doctor tager han med udgangspunkt i 
sin kones demenssygdom udgangspunkt i begrebet ’care’ og 
’caregiving’, som vi her oversætter til ’omsorg’ og ’omsorgsar-
bejde’, og han argumenterer for, at der i dag er en bureaukra-
tisk ligegyldighed overfor omsorg og omsorgsarbejde. Han 
definerer begreberne således:

Care is centered in relationships. Caregiving and recei-
ving is a gift-sharing process in which we give and recei-
ve attention, affirmation, practical assistance, emotional 
support, moral solidarity, and abiding meaning that is 
complicated and incomplete. Care is action, practice, 
performance. Often it is reaction. A constant reaction to 
the needs of  others and ourselves under different con-
ditions and in different contexts. Care is accompanying 
someone through their experience of  alarm and inju-
ry. It is assisting, protecting, thinking ahead to prevent 
further difficulty (Kleinman, 2019, p. 3) .

Omsorg er relationelt og forekommer under forskellige be-
tingelser og i forskellige kontekster. I en dansk velfærdskon-
tekst kan vi se omsorgsarbejde mellem sygeplejersken og 
patienten, mellem social- og sundhedshjælperen og et ældre 
menneske, mellem socialrådgiveren og et menneske i en ud-
sat position med brug for hjælp etc. Kleinmans væsentlige 
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pointe i bogen er, at omsorgsarbejde i Nordamerika politisk 
er blevet en økonomisk byrde, og omsorg i sundhedssektoren 
i dag er derfor præget af  fravær af  nærvær. Den engelske be-
tegnelse for det, vi har valgt at oversætte som ’tilstedevær’ og 
’nærvær’, er ’presence’ (Ibid.), mens vi har oversat ’absence’ 
til ’fravær’. Der er en flertydighed i det engelske ord, som gør, 
at begrebet kan oversættes med både nærvær og tilstedevær. 
Således har Kleinman et fokus på samfundsstrukturer, som 
de ses i detaljerne: I relationen mellem den, der giver omsorg 
og den, der modtager omsorg. Det er møder mellem menne-
sker, og disse møder kan ses som vigtige indikationer af, hvad 
der er i centrum i vores samfund. I nærværende kontekst bru-
ger vi Kleinmans begrebsapparat til at udfolde mødet mellem 
IPS-kandidaten og IPS-konsulenten, som det tager sig ud fra 
kandidatens synsvinkel. 

For interviewpersonerne er IPS-processen i høj grad en 
fornemmelse eller en atmosfære, som indebærer, at der er 
en person i deres nærhed, som kan hjælpe dem med deres 
bekymringer, usikkerheder og nye idéer – også når de ikke 
fysisk befinder sig samme sted. Relationen rækker altså ud 
over det fysiske møde, og det er interessant, at det ikke kun 
gjaldt, at kandidaterne tænkte på konsulenterne, men flere af  
interviewpersonerne nævnte som et positivt aspekt, at deres 
IPS-konsulent havde tænkt på dem og talt om dem med an-
dre mennesker siden deres sidste møde – enten i en professi-
onel sammenhæng i form af  kollegial sparring eller i en privat 
sammenhæng hvor IPS-konsulentens samtale med en fætter 
gav nye idéer til vejen videre for IPS-kandidaten. Det vidner 
om, at relationen er præget af  det at være til stede og være 
nærværende som mere end en fysisk størrelse. IPS-kandida-
ten Dorthe udtrykker det således:

Se, det er det. Jeg har de her firkantede rammer, som jeg er 
tvunget til at ha’, som jeg ikke har lyst til at ha’. Men hvis jeg 
får lov til at få for frie rammer, så er det, at jeg psykisk ikke 
kan klare det. […] Men der kan man sige, at der synes jeg, at 
der har jeg haft mine snakke med mine IPS-konsulenter med i 
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hovedet: ”Okay, hvis nu vi stadig havde vores indsats sammen, 
hvad ville vi så egentlig snakke sammen om her? Hvad er vi ude 
i at gøre? Skulle jeg...?”

IPS-konsulenten blev af  flere interviewpersoner brugt som en 
sparringspartner til de fysiske møder, men endnu oftere blev 
konsulenten konsulteret i en fiktiv samtale, hvor IPS-kandi-
daten stod overfor en udfordring. Der var således et konstant 
nærvær i relationen, som rakte udover de fysiske møder. Det 
var også karakteristisk, at de fleste af  interviewpersonerne 
talte om, at deres IPS-konsulent gjorde mere for dem, end 
de mente, der stod i deres jobbeskrivelse. Fordi IPS-forløbet 
er individuelt tilrettelagt, så er der ingen faste strukturer for, 
hvor ofte man mødes eller hvordan. Men interviewpersoner-
ne opfattede deres konsulenter som tilgængelige og nærvæ-
rende i en sådan grad, at det måtte være noget særligt. Fatima 
italesætter relationen til sin konsulent således:

Det er rart at vide, at der altid er én, man kan komme til og 
én, der altid vil støtte dig, uanset hvilken beslutning du tager. 
Udover sin familie og venner og kæreste og sådan noget ik’? Men 
det giver en ro indeni at vide, at du kan egentlig fortælle ham 
hvad som helst, og han kigger ikke ned på dig eller siger: ”Ej, 
men du skal altså i gang med noget.” Eller: ”Jeg synes, du skal 
prøve at give det en chance mere.” Altså, at han ik’.. han presser 
mig ikke ud i ting. […] Han er bare god til at snakke med 
folk, altså rolig og nede på jorden, og hjælper nok lidt mere, end 
hvad han egentlig burde, hvis – sådan har jeg hvert fald forstået 
det – sådan noget som når man skal søge om uddannelseshjælp 
og have fat i ydelsen og sådan noget. Det har mig og ham i hvert 
fald brugt meget tid – og vi har faktisk også været uvenner over 
det, fordi at jeg bliver frustreret, og jeg er sådan: ”du er i kom-
munen, du må kunne gøre noget”.  Men han er lige så magtesløs 
som mig, men han træder alligevel til og har brugt faktisk også 
fritid på at hjælpe mig. Så jeg vil sige: han gør mere, end hvad 
han egentlig burde. 

Fatima, og flere andre af  interviewpersonerne, italesatte rela-
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tionen som så tryg og tillidsfuld, at der er rum til uoverens-
stemmelser og frustrationer. Tidligere i rapporten citerede vi 
Malene for at sætte sin IPS-konsulent på plads, da hun ville 
have ham til at forstå, at det er noget andet at søge arbejde som 
konservator end som socialrådgiver. Kontroverser og irritatio-
ner er en del af  relationen mellem IPS-konsulent og IPS-kandi-
dat, men ikke som et negativt element. Det er kun muligt, fordi 
kandidaterne oplever, at konsulenten er på deres side.

Snarere end at beskrive hvad relationen til IPS-konsulenten 
mere detaljeret består af, tilskrev interviewpersonerne deres 
konsulenter flere forskellige roller i forsøget på at udfolde, 
hvor vigtig konsulenten er for IPS-forløbet. I løbet af  inter-
viewperioden samlede vi rollerne, som de blev forklaret for 
os, og vi begyndte i efterfølgende interview at spørge ind til 
rollerne for at få viden, om nogle af  rollerne gik igen. Flere 
roller gik igen, og nye blev tilføjet.

6.2. IPS-konsulentens roller

En af  IPS-indsatsens principper er, som tidligere beskrevet, 
at være fleksibel og individualiseret. Dette har naturligt den 
konsekvens, at konsulenterne må opfylde forskelligartede 
funktioner alt efter hvilken kandidat, de møder, og hvor i 
processen de er. Der er talrige eksempler på disse forskel-
ligartede og skiftende funktioner, som vi har valgt at samle 
under betegnelsen ’roller’. Ud fra det samlede materiale har 
vi lavet en rolleliste, som IPS-konsulenterne udfylder, set fra 
kandidaternes perspektiv. Her er de oplistet, som de blev 
nævnt og forklaret af  IPS-kandidaterne, og derefter har vi 
lavet en analytisk opdeling. 

Roller:

• Håbsbærer
• Empatisk og forstående
• En ledsager gennem systemet
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• En, der fokuserer på arbejde
• Et talerør
• Officiel opbakning
• Ligesom en yogalærer
• En sagsbehandler
• En kollegial sparringspartner
• Et job-netværk
• Et tilgængeligt menneske
• En med god tid, som ikke er travl
• En debriefer
• Terapeutisk
• En styrepind
• IPS-Lone/Peter/Søren eller andet navn på konsulen-

ten
• En mentor
• En at læsse af  på
• En sekretær
• Inspirerende
• Speeder og bremse – og den, der skaber balancen mel-

lem de to
• ’Bad cop’ (i relationen til virksomheden), mens kandi-

daten er ’good worker’
• Min jobmand
• Mit jobcenter
• Holder øje og holder i ørene
• Udfordrende

Disse funktioner er ikke kun defineret ud fra IPS-konsulen-
tens evner eller væsen, men også hvilket tidspunkt i forløbet 
der er tale om. Flere nævner, at de i begyndelsen havde brug 
for god tid, ro og ikke at blive presset. Her fungerede konsu-
lenten ofte som en samtalepartner, og møderne udgjorde en 
rytme, som langsomt ledte henimod at begynde at tænke på 
arbejde eller uddannelse. Her bliver rollerne som håbsbærer 
at være empatisk og forstående, yogalæreren, terapeuten og 
en man kan læsse af  på fremtrædende. De går igen i de øvrige 
positioner i forløbet, men har særligt vigtige funktioner til en 
start.
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Nogle IPS-kandidater ønskede at fortsætte den rolige rytme, 
mens andre senere hen fik brug for mere fart og tempo – li-
gefrem et skub imod at komme i gang. Denne forskellighed 
bliver kun tydelig, fordi IPS-kandidaterne og IPS-konsulen-
terne samarbejder over en længere periode og for nogle i fle-
re år. Det betyder, at IPS-kandidaternes livsvilkår – udover 
deres psykiske lidelse og rusmiddelbrug – ændrer sig. De 
får kærester eller bliver skilt, bliver afsluttet i psykiatrien el-
ler rusmiddelbehandlingen, deres boligsituation ændrer sig, 
børnene bliver ældre og stiller nye krav etc. Disse faktorer 
bliver også behandlet i IPS-processen, da de på forskellig 
vis har indflydelse på IPS-kandidaternes fremtidsmulighe-
der. IPS-kandidaten Malene fortalte, at i begyndelsen var det 
vigtigste for hende at få en bolig og derved mulighed for at 
skabe stabilitet, mens der for Erna var så meget rod på hjem-
mefronten i hendes sammenbragte familie, at hun havde brug 
for støtte til at komme igennem det først. 

En håndfuld af  rollerne bliver mere relevante, når samarbej-
det handler om jobsøgningen eller uddannelsessøgningen – 
og i det hele taget kontakt med det offentlige system lige fra 
uddannelser til jobcenter. Her fik mange af  interviewperso-
nerne brug for en sekretær, som kan hjælpe med de mere 
praktiske opgaver som at hjælpe med at formulere en ansøg-
ning, printe og scanne, ringe og foretage informationssøg-
ning. Men de væsentlige roller her er én, der holder fokus på, 
at det handler om arbejde; et talerør til andre dele af  systemet 
(især jobcentret); officiel opbakning (hvis IPS-kandidaten bli-
ver presset andre steder i systemet); en sagsbehandler, der 
kan skære igennem; en kollegial sparringspartner; et job-net-
værk, som kan hjælpe IPS-kandidaten ud i det rigtige arbejde 
gennem forbindelser; udfordrende og en inspiration i forhold 
til at tænke kreativt og finde nye løsninger; og en ’bad cop’, 
som kan hjælpe med at sikre ordentlige arbejdsvilkår i en 
kommende virksomhed, mens IPS-kandidaten kan koncen-
trere sig om at gøre sit arbejde bedst muligt. Her understreger 
flere, at det er godt for dem, at konsulenten har fokus på det 
at søge arbejde, og på hvilket arbejdsliv de ønsker sig. Nogle 
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af  interviewpersonerne ser en fordel i at have IPS adskilt fra 
rusmiddelbehandlingen eller den psykiatriske behandling, så 
tingene ikke bliver blandet sammen.

Knap halvdelen af  de 19 interviewpersoner var i gang med 
uddannelse eller arbejde under tidspunktet for interviewet. 
De havde stadig kontakt til deres IPS-konsulent og havde 
gavn af  at snakke i telefon, mødes eller få besøg af  konsu-
lenten på arbejdspladsen eller uddannelsen, hvis der er pro-
blemer eller blot for at se, hvordan det går. De samme roller 
som ovenfor beskrevet er relevante, men især speederen og 
bremsen bliver relevant. Det er væsentligt for processen ikke 
at fare for stærkt frem og lægge ud med at arbejde for mange 
timer, men omvendt kræver enhver udvikling, at man pres-
ser sig selv. Det er en fin balancegang, som IPS-konsulen-
ten hjælper med at holde. I interviewet med Dorthe fortæller 
hun, at hun under IPS-forløbet vendte tilbage til sit uafslut-
tede speciale på CBS. Hun fik ikke skrevet det færdigt, men 
det gav hende en følelse af  afslutning at prøve, og nu arbejder 
hun en dag om ugen i et telemarketingselskab. Da vi spurgte 
ind til opstarten i IPS, svarede hun:

Jamen, jeg kunne lide det, fordi at det var lidt det dér med, 
at: ”Okay, jamen, hvis det er dét her, vi skal! Ærmerne op 
(knipser med fingrene), så er det også dét, at vi gør!”, ikke, 
altså? Og netop det dér med, lige præcis: ”Hvad drømmer du 
om? Vi følger med dig!”, ikke? Og samtidigt synes jeg også, at 
de [IPS-konsulenterne] var gode til at give mig min tid til 
det. Fordi altså, det dér med den dér drøm om den dér kandidat 
dér. Den skulle lige have lov til at komme frem og blive sagt og 
alle de dér ting. Og dér synes jeg også, at de har været gode til 
at gennemskue mig som type. Nu må jeg hellere også, havde jeg 
nær sagt, være forberedt og være klar til næste time. Så det er 
nærmest bare mig, der er kommet og fremlagt det hele, og også: 
”Vil I også have et PowerPoint, så gør vi det?”, ikke? Og så: 
”Ja, og rolig, rolig! Det er bare.. vi skal have gjort os nogle 
tanker...” [sagde IPS-konsulenterne]. Så dét der med at 
vide hvornår trykker man på speederen, og hvornår trykker 



76

man på bremsen? […] Yes! De var afsindigt gode til at finde 
den dér balance på det.

I andre situationer kan IPS-kandidaten have brug for, at 
IPS-konsulenten tager ”det modsatte parti”. Eksempelvis har 
IPS-kandidaten Annette svært ved at se realistisk på, hvad 
hun kan tåle på en arbejdsplads. Hun har generelt svært ved 
at begrænse sig, når hun bliver opslugt af  noget. Dette møn-
ster er skadeligt for hende, og hun har derfor aftalt nogle spil-
leregler med sin konsulent, for at bryde disse mønstre. Blandt 
andet havde de en periode, hvor konsulenten ikke svarede på 
Annettes ”mange og unødigt lange mails”. Annette sendte 
mails, når hun havde det skidt: 

[…] i stedet for at bruge 4 timer på at fortælle hvordan det var 
gået sidst, jeg var blevet indlagt, så tænkte jeg, det var en god idé. 
Men det var det ikke. Så det er også noget med at forventnings-
afstemme. Og så er Anne [IPS-konsulent, anonymiseret] 
bare sådan ret unik og bekymrer sig meget.. eller ikke meget, 
men er godt klar over, at der har været et eller andet, der ikke 
helt har fungeret for mig. Og der har hun været god til at have 
været ekstra obs på mig. Ehm. Så det har været rigtig, rigtig 
fint. Jeg synes i hvert fald, hun har gjort mere end dét, der har 
været hendes arbejdsrolle i forhold til mange af  de forløb, jeg har 
været i før. Det er sådan rigtig, rigtig rart.

Når Annette og hendes IPS-konsulent aftaler, at Annette kan 
sende mails, men ikke forvente at de bliver læst, så er det for 
at bryde et mønster hos Annette, men også for at beskytte 
konsulenten, som ikke nødvendigvis behøver at være opdate-
ret i en grad, som Annette til en start forventede. Det går igen 
i flere interview, at IPS-konsulenterne fungerer som enten en 
støtte eller modvægt (eller en kombination) til IPS-kandi-
daternes egne ønsker eller formåen.  Når de skal ”kæmpe” 
mod en ydre fjende – det kan være systemet (jobcenteret, 
psykiatrien, økonomien), familien, deres psykiske lidelse eller 
rusmidlerne – er de på samme side, én der udfordrer, støtter, 
bakker op og tror på kandidaten. 
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I forlængelse heraf  havde flere af  interviewpersonerne stor 
gavn af  IPS-konsulenten, efter de startede på arbejde eller 
uddannelse. Erna, som er startet på en uddannelse til læge-
sekretær, var på interviewtidspunktet i skolepraktik et sted, 
som hun sammenlignede med Gulag, fordi stedet fungerede 
som et simuleringssystem, hvor man gennemgår sagsgan-
gen i handel eller på kontor. Dagligdagen består i, at man 
får ordrer fra andre simuleringssystemer i landet eller sen-
der ordrer til dem. Der er to vejledere, som fungerer som 
direktør og underdirektør, og de ansatte er praktikanterne. 
Erna fik ikke noget fagligt ud af  praktikken og havde van-
skeligt ved at navigere i simuleringssystemet. Derfor fik hun 
hjælp af  sin IPS-konsulent [her kaldet Linda], som kom ud 
til praktikstedet og holdt møder med Erna og praktikvejle-
derne. 

Og Linda [IPS-konsulent anonymiseret] hun er megasej. 
Så er hun sådan: “Nå, men jeg har taget mit kommunedame-tøj 
på i dag. Jeg har mit visitkort med, en lille folder.” (Erna gri-
ner). Hun er megasej. Jeg elsker Linda. […] Dét, der bliver sagt 
ude i praktikken, det er: “Linda kommer forbi jævnligt, fordi 
hun skal holde øje med, hvordan det går”. Og dét, der er aftalt 
mellem mig og Linda, det er: “Hvad gør vi? Hvordan kan vi 
komme til at trykke dem på maven, så der sker et eller andet? 
Hvordan kan vi gøre noget?” Og lidt afhængig af  hvem der lige 
er der, så kommer hun som ‘kommunedamen’. Og når det bare 
er hende og mig, så er der mere sådan noget: “Ej, hvor er her godt 
nok ubehageligt at være” - det sagde hun faktisk, da hun var 
herude: “Her er ikke rart.” […] Det er mere, at hun ligesom 
skal værne mig, og så bliver hun dén, når hun dukker op. […] 
Og så er hun megagod til at spille dum: “Er der noget med, at 
man skal have en praktikplan?”, kan hun godt finde på at sige. 
Det ved hun godt.

For Erna, som for andre af  IPS-kandidaterne i arbejde eller 
under uddannelse, spiller hendes IPS-konsulent en rolle som 
ledsager gennem systemet – den officielle opbakning som 
andre sagsbehandlere eller ansatte på uddannelsesinstitutio-
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ner ikke kan overhøre. Erna talte under interviewet om, at 
hun nok snart skulle afsluttes i IPS, men hun havde ikke hørt 
noget endnu, og hun håbede at kunne beholde Linda, fordi 
hendes praktik var så problematisk. I et interview med en 
anden IPS-kandidat spurgte vi, om hun ville blive i indsatsen 
efter uddannelsesopstart, og hun svarede: ”Det kan jeg godt 
lide, for det tror jeg, at jeg har brug for. At blive holdt i hånden lidt 
længere.” Ikke alle interviewpersoner har problemer på deres 
arbejdsplads eller i uddannelsen, men de har stadig behov for 
at vende hverdagsproblematikker med deres IPS-konsulent. 
Livet ændrer sig efter at have været arbejdsløs i en længere 
periode, og det kræver tilpasning. Samtidig ændrer IPS-kon-
sulenten sig også, og spørgsmålet om åbenhed i forhold til sin 
psykiske lidelse eller rusmiddelbrug bliver vedkommende på 
forskellige måder og til forskellige tider.

For de af  interviewpersonerne, som endnu ikke var kom-
met i arbejde eller uddannelse, betød IPS-konsulenternes 
job-netværk en hel del. ’Job-netværk’ har to betydninger for 
IPS-kandidaterne. Dels spiller IPS-konsulentens kontakter til 
forskellige typer af  virksomheder og uddannelsesinstitutio-
ner en stor rolle. Flere af  kandidaterne har gjort brug af  det i 
forhold til at tage ud og tale med dem i en virksomhed og for-
nemme, om arbejdsopgaverne kunne være noget for dem. At 
virksomhederne er rummelige overfor nye potentielle med-
arbejdere, som ikke nødvendigvis søger en ordinær stilling, 
men kommer sammen med en sagsbehandler fra kommunen 
– IPS-konsulenten – er væsentligt, men også vanskeligt da 
IPS-konsulenten ikke på forhånd fortæller noget om kandi-
datens psykiske lidelser eller rusmiddelbrug, medmindre det 
er aftalt med kandidaten. Men også antallet af  og virksomhe-
dernes placering er vigtigt, da afstand og transport til en ar-
bejdsplads har stor betydning. Derfor er det fint med kontakt 
til en vifte af  virksomheder i kommunen. 

Udover kontakten til virksomheder forklarer interviewperso-
nerne ’job-netværket’ som IPS-konsulentens netværk af  an-
dre professionelle, som de kan sparre med. Annette har fået 
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en ny psykiatrisk diagnose og fortæller om hendes IPS-kon-
sulents måde at håndtere det på: 

Jeg kan ikke tale med hende om alle ting. Jeg kan tale med 
hende om ekstremt mange ting, men der er nogle ting, som hun 
også ville have lidt feedback og hjælp til. Selv om jeg ved, at min 
IPS-mentor hun har et sindssygt netværk. Altså arbejdsmæssigt. 
Som hun kan spørge, og som hun kan sparre med, så hun lige-
som ved, hvordan hun skal hjælpe mig videre. Jeg har for nogle 
uger siden fået diagnosen Bipolar, og det giver super god mening 
(Annette griner). Dér har min IPS-mentor haft brug for sådan 
en eller anden for at få hjælp og sparring. Det har hun sparret 
med hos nogen i hendes team. De har virkelig et meget fornemt 
team.

Det er bemærkelsesværdigt, at så mange af  interviewperso-
nerne fornemmer eller opfanger, at deres IPS-konsulent bru-
ger deres faglige netværk for at forstå og hjælpe deres kan-
didater videre. Endvidere opfattes det af  IPS-kandidaterne 
ikke som et tillidsbrud, at deres sag bliver vendt med andre 
professionelle eller netværk, men de har tillid til, at kun de 
relevante oplysninger videregives – og kun for at kunne blive 
hjulpet videre i forhold til at få ny inspiration.

Interviewpersonerne fortalte, at de havde været overraskede 
over mulighederne i relationen til deres IPS-konsulent. De 
har tidligere været vant til, at en sagsbehandler i jobcentret 
har fokus på overholdelse af  regler, at kontaktpersonen i psy-
kiatrien har fokus på den psykiske lidelse, og rusmiddelbe-
handleren har fokus på forbruget af  rusmidler. I IPS har de 
kunnet tale med en konsulent om både psykiske problemer, 
om hvordan man gebærder sig under en frokostpause på en 
arbejdsplads, om børneopdragelse, om regler og regulativer 
etc. For mange af  interviewpersonerne hænger disse områ-
der sammen – mens det for andre har været vigtigt med en 
adskillelse, og derfor har de kun brugt deres IPS-konsulent i 
arbejds- eller uddannelsesøjemed. 
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6.3. Relationen: Både dynamisk og stabil

De ovenfor beskrevne roller skal ikke forstås som krav stillet 
af  IPS-kandidaterne til deres konsulenter. Rollerne er udtryk 
for de måder, de synes at have fået hjælp på. De enkelte roller 
er ikke udtryk for en enkelt beskrivelse af  en IPS-konsulent, 
men ifølge interviewpersonerne kan konsulenterne træde ind 
og ud af  de forskellige roller alt efter IPS-forløbets positio-
ner, eller hvad den konkrete kontekst kræver. Denne bevæ-
gelse er et gennemgående billede på, hvordan kandidaterne 
oplever konsulenten, og for de fleste af  interviewpersonerne 
er relationen til deres konsulent på én gang dynamisk og sta-
bil. Den er dynamisk og i bevægelse, fordi deres behov skif-
ter, og fordi kandidaterne udvikler sig; og den er stabil, fordi 
de samarbejder over lang tid og mod det samme mål. Når 
der sker udfald eller konflikter mellem kandidat og konsulent, 
bevæger de sig hurtigt tilbage på sporet igen.

Foruden rollerne, som var en måde for interviewpersonerne 
at beskrive relationen til deres IPS-konsulenter på, nævnte de 
andre væsentlige evner, træk eller egenskaber, som har væ-
ret medvirkende til det gode samarbejde. ’God kemi’ brugte 
flere interviewpersoner som forklaring – uden dog at kun-
ne forklare hvad de mener med det. ’Respekt’, ’anerkendel-
se’, ’accept’ og ’omsorg’ fra konsulenten er vigtigt, men det 
interessante er, at de fleste interviewpersoner får blandet 
konsulentens rammer eller arbejdsvilkår ind i de personlige 
egenskaber. Ovenstående egenskaber bliver altså mulige i 
kraft af  den langvarige relation, som bygger på tidsubegræn-
sethed og en individuel tilgang til hver enkelt IPS-kandidat. 
Derfor spiller faktorer som IPS-konsulentens alder, køn og 
uddannelsesmæssige baggrund umiddelbart ingen rolle for 
interviewpersonernes opfattelse af  deres IPS-konsulent. Fle-
re interviewpersoner tilkendegav umiddelbart, at disse fakto-
rer spillede en rolle, men når vi spurgte nærmere indtil deres 
svar, viste det sig, at mange havde en konsulent med et andet 
køn, en anden alder eller uddannelse, end interviewpersoner-
ne havde forestillet sig eller troet, de havde brug for, da de 

K
AP

IT
EL

 6
  

  
Re

la
tio

ne
n 

m
el

le
m

 IP
S-

ka
nd

id
at

 o
g 

IP
S-

ko
ns

ul
en

t



81

startede i IPS. Til gengæld sidestiller flere selve IPS-indsatsen 
med konsulenten: Malene siger, at det ikke er indsatsen, men 
konsulenten, der er vigtig; Sara fortæller, at konsulenten er 
det første, hun tænker på, når hun tænker på IPS; og når vi i 
interviewene spurgte ind til, hvad IPS betød for kandidater-
ne, svarede mange ganske enkelt navnet på deres konsulent.

6.4. Debriefing: ”At lukke op og blive 
tapet sammen”

Den respekt, accept og omsorg, som interviewpersonerne 
føler hos IPS-konsulenterne, kommer blandt andet til udtryk 
i måden, de taler sammen på – og i måden hvorpå de af-
slutter en samtale. Interviewpersonernes erfaringer fra andre 
velfærdsinstitutioner omhandler mange spørgsmål, som skal 
besvares uden, at det bliver tydeligt hvorfor – andet end for 
at følge en modus tempi på computeren. I citatet nedenfor 
fortæller IPS-kandidaten Marie om at blive ’skåret op’, men 
ikke nødvendigvis ’tapet sammen’ igen:  

Jeg har efterhånden også bare lært, for eksempel når sagsbehand-
leren [i Jobcentret] som lige nu er en mega ung fyr, som bliver 
ved med at sidde og spørge: ”Jamen hvordan har du det?”. Så 
siger jeg: ”Jamen okay, jeg har det sådan og sådan og sådan.” 
Og så får jeg egentlig nogle flugttanker. […] I forhold til når jeg 
snakker med en psykolog, så er det jo hele kroppen, vi har fat i, 
og hvordan jeg snakker. Men fordi det dér med at skulle sidde 
og sige de ting, det er ret voldsomt. Man bliver ikke tapet sam-
men igen, og så sidder de dér og skriver ned: ”Selvmordstanker. 
Super. Andet?” […] Jamen det er jo for eksempel, når man er 
inde til det dér, hvad kalder jeg det? [navn på kommune]-da-
merne, der sidder ved det lange bord? Men det er jo nok dem, 
når man er til ressource… […] Ressourceforløbsdamer. Hvor 
der er en overlæge og en læge, de ikke er interesserede i. Og for 
eksempel er det, når jeg er ovre på psykiatrisk halløj og ligesom 
skal til at finde ud af, hvad jeg skal have hjælp til. Så spørger, 
spørger og spørger de. Min psykolog spørger jo også, hun stiller 
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nogle spørgsmål, jeg så svarer på selv. Og så bliver jeg jo tapet 
sammen. De andre stedet skærer mig jo op og lægger det ud, men 
jeg bliver ikke tapet sammen. Det, synes jeg faktisk, er pisse 
ubehageligt. Og nogle gange så bliver jeg så pissesur, fordi jeg 
tænker: ”I har jo slet ikke indsigt til..” Det er som om, at man 
skulle have en psykolog med, der så sagde: ”Hey hvordan var dét 
og dét og dét”, og dér har jeg bare lært, at dér kan jeg sige det på 
sådan en måde, hvor jeg bare fyrer det af, men det er på en måde 
uden følelser. Men jeg er jo nødt til at forklare dem det. Men der 
er jo ikke nogen til at samle mig, for jeg bliver jo pisseked af  det, 
når jeg skal fortælle, hvordan jeg har det. Det jo ikke superfedt, 
på nogen måde. 

[…]

Så jeg kan godt snakke med hende [IPS-konsulenten] om 
personlige ting. […] Ja, men ikke de dybe psykologiske. Sådan 
ligesom når nogle siger mentor og sådan noget. Og jeg har også 
fornemmelsen af  nogle gange, at folk tænker: ”Uha”. Altså, 
man kommer dér med en: ”Her er jeg” altså, en kæmpe skygge 
af  ting og problemer. Dér kan vi snakke om, hvordan jeg har 
det. Det kræver også nogen, der er prof  og siger: ”Ja okay, men 
lad os lige holde os til det her”. Det er jo også fint nok, for det 
er jo forskellige roller. Og det synes jeg også måske, hun har. 
[…] Men hun accepterer mig, og hun respekterer mig. Så jeg 
synes egentlig, at det er et samarbejde, vi har, faktisk. Og jeg 
kan pissegodt lide hende. […] Altså hun er 100 procent på mit 
hold. Synes jeg.

Marie – og flere andre kandidater – mangler tydelighed og 
gennemsigtighed i de mange spørgsmål, de får stillet af  vel-
færdsprofessionelle forskellige steder i systemet. I IPS ople-
ver de, at selv de svære samtaler bliver rundet af  og lukket 
ned. Men spørgsmålene og samtalerne giver også mening for 
dem. IPS er en uddannelses- og jobrettet indsats, men samta-
lerne mellem kandidat og konsulent handler om flere af  livets 
aspekter end arbejdsløshed. Dog fortæller interviewperso-
nerne, at samtalerne giver mening i den kontekst, de afholdes, 
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selvom de spænder vidt. Samme følelse har interviewperso-
nerne ikke haft i forhold til samtalerne i deres kommunale 
jobcenter. Her har de oplevet at svare på spørgsmål, de ikke 
forstår relevansen af, og flere af  interviewpersonerne fortal-
te, at de havde prøvet at fortælle noget til en sagsbehandler 
for så at få det genfortalt af  en anden sagsbehandler. Sam-
arbejdet mellem IPS og psykiatri eller rusmiddelbehandling 
betragter interviewpersonerne dog som en mere fleksibel og 
smidig kombination, end hvis der alene var tale om to adskilte 
enheder uden et fælles samarbejde fx det lokale jobcenter og 
det lokale distriktspsykiatriske center eller rusmiddelcenter. 
Interviewpersonerne har tilliden til, at de spørgsmål, der stil-
les af  IPS-konsulenten, og de informationer, der udveksles 
mellem IPS-konsulent og behandlere i psykiatrien eller rus-
middelbehandlingen, er relevante og har til formål at hjælpe 
IPS-kandidaten videre i arbejde eller uddannelse.

6.5. ”We know presence by its absence”

De rum, som interviewpersonerne tegner af  IPS – særligt 
møderne med og relationen til deres IPS-konsulent – er van-
skelige at komme ind i, men de efterlader indtryk af  et sted, 
hvor der er rigeligt med plads, men også faste vægge når der 
er brug for det; at murene kan flyttes, og der er et menneske, 
som kan hjælpe med at sparke døre ind til andre rum, hvor 
der er brug for det. Fra et mere detaljeret blik på relationen 
mellem IPS-kandidaten og IPS-konsulenten vender vi blikket 
tilbage til Kleinmans begreber, og hvilken rolle ’nærvær’, ’til-
stedevær’ og ’fravær’ spiller i omsorgsarbejde i IPS-indsatsen. 
Alle tre handler om ’-vær’ – om at være i relationen til den 
anden. Eller ikke at være. Negeringen er lige så væsentlig for 
at forstå og definere det relationelle. Kleinman siger i artiklen 
The art of  medicine. Presence fra 2017: 

Presence is a calling forward or a stepping toward the 
other. It is active. It is looking into someone’s eyes, 
placing your hand in solidarity on their arm, speaking 
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to them directly and with authentic feeling. Presence 
is built out of  listening intensely, indicating that the 
person and their story matter, and explaining carefully 
so that you are understood (Kleinman, 2017, p. 2466).

Denne form for nærvær og tilstedevær kan dog ifølge Klein-
man have trange kår i et bureaukratisk styret system, hvor den 
professionelle fx alene taler med borgeren i telefonen eller 
ved et møde knapt lytter, når en borger eller patient forsøger 
at forklare sin situation. Andre eksempler er, når relationen er 
præget af, at den professionelle slavisk gennemgår bestemte 
spørgsmål i en manual, han/hun skal have svar på, men uden 
at fornemme hvad disse spørgsmål kan betyde for den per-
son, der bliver spurgt. Som i eksemplet med Marie, der ople-
ver, at sagsbehandleren fra jobcentret rutinemæssigt spørger, 
’hvordan hun har det’, og når hun ved et møde i jobcentrets 
rehabiliteringsteam oplever, at de mange professionelle om-
kring bordet egentlig ikke er oprigtige interesserede i hende. 
Marie beskriver det som en oplevelse af  at blive ’lukket op’, 
men ikke ’lappet sammen’. I Kleimans optik signalerer denne 
form for adfærd, at personen i sig selv ikke er betydningsfuld, 
men at spørgsmålene stilles, fordi det er institutionens for-
ventning og krav. Dette er ifølge Kleinman dog et moralsk 
anliggende for den professionelle - hvordan de møder bor-
gerne, og hvordan de vælger at gå ind i relationen. 

Det er vigtigt at sige, at det funktionelle i relationen mellem 
IPS-kandidat og IPS-konsulent (Nemlig at IPS-konsulenten 
er der, fordi han/hun hjælper personen med at få et job eller 
uddannelse) ikke er fraværende i IPS. Det er blot assisteret af  
nærvær og perspektiv til andre forhold. 

6.6. Delkonklusion

Analysen af  relationen skal også ses i lyset af  det, IPS også 
er, men som interviewpersonerne sjældent nævner som den 
direkte årsag til, at de er glade for IPS. Ofte havde de svært 
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ved at huske detaljer om, hvornår de startede i IPS, hvornår 
hvilke tiltag blev sat i værk – eller principperne for IPS. Men 
de kan huske deres konsulent. Dette er en væsentlig pointe 
i forhold til at beskrive indsatsens funktion og styrke. Dét, 
som for mange af  dem har adskilt IPS fra andre indsatser, 
er relationen til ét enkelt menneske. Én, der kan huske dem, 
og én, som kan huske for dem. De mange roller, som inter-
viewpersonerne tilskriver deres konsulent og de relationer, 
der bliver skabt, kan udelukkende etableres på baggrund af  
rammerne for IPS. At indsatsen bygger på tidsubegrænsethed 
og en individuel proces, åbner op for nærvær og tilstedevær 
på en for dem meningsfuld måde.
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KAPITEL 7

Afslutning

Nærværende studie bekræfter i vidt omfang den eksisterende 
forskning i deltagernes erfaringer og vurdering af  IPS. Litte-
raturstudiet viste, at de forhold deltagerne lægger vægt på, er 
relationen til deres IPS-konsulent, at IPS er tidsubegrænset 
og fleksibelt og bygger på deres ønsker og behov, samt at må-
let er arbejde og herigennem at få en rolle i samfundet, som 
opleves meningsfuldt og værdifuldt (afsnit 2.2). Forskningen 
bekræfter således, at de grundlæggende principper og værdi-
er, som IPS bygger på, også udfoldes i den konkrete praksis i 
mødet mellem IPS-kandidaten og IPS-konsulenten. 

Den eksisterende forskning er centreret om at beskrive 
og analysere IPS-deltagernes erfaringer set i lyset af  selve 
IPS-indsatsen. Forskningen beskæftiger sig således relativt 
snævert med at evaluere IPS set fra deltagernes perspektiv. I 
dette studie har vi søgt at udvide forståelsen af  deltagernes 
erfaringer med IPS ved at inddrage deres fortællinger om de 
erfaringer, de har med mødet med andre velfærdsindsatser. 
Herigennem gives et mere dybdegående indblik i, hvordan 
IPS-deltagerne oplever, at IPS adskiller sig fra andre former 
for hjælp, de har modtaget i det danske velfærdssystem. Stu-
diets bidrag er således først og fremmest at give et nuance-
ret og detaljeret indblik i IPS-deltagernes erfaringer ved at 
bringe deres egne fortællinger i centrum. De analytiske afsnit 
er skrevet ud fra de tematiske mønstre, vi fandt i materialet. 
Formidlingen heraf  har været centreret om at bringe disse 
’tykke’ fortællinger frem forstået som de fortællinger, der fyl-
der i interviewpersonernes beskrivelser. Der er selvsagt tema-
er og aspekter, som derfor ikke træder så tydeligt frem, som 
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man måske kunne have forventet. Et eksempel er IPS kandi-
daternes erfaringer med samarbejdet mellem IPS-konsulen-
ten og deres kontaktpersoner i behandlingspsykiatrien eller 
rusmiddelbehandler. Dette var ganske enkelt ikke et emne, 
som fyldte ret meget. 

Den eksisterende forskning anvender også i mindre omfang 
teoretiske begreber i fortolkningen af  deltagernes erfaringer 
med IPS. Nærværende studie er også i afsættet empirisk frem 
for teoretisk. Vi har søgt at udfolde de analytiske pointer ved 
at inddrage sociologiske og antropologiske begreber og te-
orier, fordi disse kan åbne blikket for det, vi kan kalde det 
almene i det specifikke. IPS er en evidensbaseret metode, der 
i udgangspunktet retter sig mod mennesker med svære psy-
kiske lidelser inden for bestemte diagnostiske kriterier. IPS er 
dermed også forbeholdt en bestemt målgruppe i samfundet. 
I nærværende studie indgår også deltagere, som er rekrutte-
ret via rusmiddelbehandling, da en af  kommunerne tilbyder 
IPS til denne målgruppe. Denne kategorisering kan dog også 
udgøre en blind vinkel for en indsigt, som er af  mere almen 
betydning. De teoretiske begreber og perspektiver bidrager 
til at vise, hvordan deltagernes fortællinger ikke finder sted i 
et socialt vakuum, men netop kan være genkendelige i mere 
almenmenneskelig betydning. IPS-kandidaterne træder frem 
som individuelle personer, idet vi kan genkende det almen-
menneskelige i det specifikke. 

Forskerteamets sammensætning spiller naturligvis også en 
rolle for den måde, studiet og analyserne er formet på. Den 
inkluderende forskningsproces har betydet, at vi har forfulgt 
spor og tematikker, som vandt genklang hos teamets med-
lemmer. Teoretiske blikke og perspektiver fra samfundsvi-
denskabelig og humanistisk forskning er blevet drøftet og bi-
drager til at skabe indsigt i materialet. De to forskere har især 
været forundret over, at IPS-kandidaterne ikke gav udtryk for 
kritik af  IPS, hvilket måske var mindre overraskende for de 
to forskningsassistenter, som havde primære erfaringer med 
IPS. De kritiske elementer, som kom frem i interviewene, 
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rettede sig mod, at nogle af  deltagerne oplevede, at det var 
svært at forstå, hvad IPS var for en type indsats. Som eksem-
pel betyder det forhold, at IPS er tidsubegrænset jo ikke, at 
IPS ikke afsluttes på et tidspunkt. Hvordan kunne de forstå, 
hvad dette betød, når de i anden sammenhæng blev mødt 
med tidafgrænsede beskæftigelsesindsatser og psykiatriske 
behandlingsforløb? 

For IPS-kandidaterne repræsenterer IPS på mange måder ’en 
anden form for hjælp’. Studiet giver en indsigt heri, som, vi 
mener, rækker ud over IPS-indsatsen i sig selv. Der er der-
for væsentlige begrundelser for, at IPS som tilgang og meto-
de kan fungere som inspiration for socialt arbejde og andre 
former for professionsudøvelse, hvor relationsarbejdet står 
i centrum. Den psykoterapeutiske litteratur om betydning-
en af  at etablere en arbejdsalliance mellem terapeut og klient 
beskriver på tilsvarende vis indholdet i en sådan relation. Re-
covery-forskningen kan også fungere som inspirationskilde 
(Topor & Ljungberg, 2016). Men IPS var ikke IPS, hvis ikke 
der også fulgte nogle særlige rammer og vilkår med omkring 
IPS-konsulenternes arbejdsvilkår og muligheder for at udøve 
denne form for relationsarbejde. IPS er i den oprindelige mo-
del udviklet inden for behandlingspsykiatrien, hvor IPS-kon-
sulenten er ansat som en del af  et behandlingsteam. IPS kan 
i denne sammenhæng antages at blive udfoldet inden for en 
behandlingsterapeutisk kontekst. I Danmark er IPS imple-
menteret i et tværsektorielt samarbejde mellem IPS-teamet 
forankret i de kommunale jobcentre, som samarbejder med 
den regionale behandlingspsykiatri om at støtte deltagerne i 
at opnå deres uddannelses- eller jobmål. Det skaber nogle an-
dre forudsætninger for implementering og for IPS-konsulen-
ternes arbejdsvilkår. Nærværende studie indgår som ét studie 
i et forskningsprogram om IPS, der via kvalitative metoder 
har undersøgt implementering af  IPS (Bonfils, 2019), samt 
de professionelle IPS-konsulenters arbejdsliv (Weber,2020). 
IPS-konsulenterne er i en dansk kontekst ansat og forankret 
i de kommunale jobcentre. De er også i et vist omfang re-
krutteret herfra. De er ikke uddannet terapeuter, men de får 
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i IPS mulighed for at udøve en faglighed i kraft af  den lave 
sagsstamme, de lange forløb, teamorganisering med faglig 
sparring fra IPS teamets leder og kollegaer og en relativ auto-
nom position i forhold til det traditionelle jobcenters måde at 
fungere på. Det skaber anderledes arbejdsvilkår, end mange 
jobkonsulenter i jobcentrene oplever, de har i dag. Dette stu-
die skal derfor ses i sammenhæng med de to øvrige projekter 
gennemført som en del af  forskningsprogrammet om ’Indi-
viduelt planlagt job med støtte – implementering, organise-
ring og erfaring’. 
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BILAG 1: 

Litteraturstudiets søgestra-
tegi og resultater

Litteraturstudiet er gennemført af  Eva Børjesson Buus og 
Inge Storgaard Bonfils og med bistand fra en bibliotekar ved 
Københavns Professionshøjskole. Studiet er gennemført 
i 2017. Eva Børjesson Buus har gennemført den tematiske 
analyse af  de inkluderede artikler og beskrevet disse i et no-
tat. Notatet har dannet baggrund for design af  nærværende 
undersøgelse og fungeret som afsæt for de indledende dis-
kussioner i forskningsgruppen omkring undersøgelsens fo-
kus og temaer. Notatet danner endvidere afsæt for præsenta-
tionen af  den eksisterende kvalitative forskning i deltagernes 
erfaringer med IPS, præsenteret i kapitel 1. 

Der er søgt efter kvalitative og mixed method studier af  bru-
gererfaringer med IPS i følgende databaser: PubMed, Cinahl, 
PsychInfo og PsychArticles.

Følgende søgestrenge:

1.søgestreng: “IPS” OR ”individual placement and support” 
(AB)
AND

2.søgestreng:  user* OR patient* OR client* OR employee* 
OR consumer* OR candidate* OR participant* (TX)
AND

3. søgestreng: experience* OR View* OR stor* (TX)
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Vi har inkluderet studier, der:

• beskæftiger sig med IPS-målgruppen – dvs. personer 
med SMI

• benytter kvalitative metoder
• er udgivet senere end i 2009
• er vesteuropæiske
• er rapporteret på engelsk

Der blev fundet 12 relevante studier, hvoraf  2 blev eksklude-
ret. Et grundet at studiet overvejende var kvantitativt baseret 
på en survey. Et andet studie viste sig ikke at omhandle del-
tagernes erfaringer, men implementering af  IPS i en svensk 
kontekst.  Ingen af  de 10 inkluderede i studiet har IPS-kandi-
dater involveret som medforskere.
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BILAG 2:

Stillingsopslag til 
medforskere

Vil du være med til at lave en brugerundersøgelse af  
IPS-indsatsen?
Professionshøjskolen Metropol er i samarbejde med Roskilde 
Universitet og Forskningsenheden ved Region Hovedstadens 
Psykiatri i gang med at undersøge, hvordan IPS-indsatsen 
fungerer i Danmark. En del af  denne undersøgelse omhand-
ler en brugerundersøgelse af  IPS-kandidaters erfaringer med 
at indgå i IPS indsatsen. Vi mangler viden om, hvilke tema-
er, som er vigtige for IPS-kandidater, og derfor søger vi to 
IPS-kandidater, som vil hjælpe os i arbejdet med brugerun-
dersøgelsen.

Arbejdsopgaverne falder i flere dele:
• Den første arbejdsopgave vil være at hjælpe med at af-

klare relevante temaer for brugerundersøgelsen. Med 
andre ord skal du være med til at finde ud af, hvad vi 
skal spørge IPS-kandidaterne om for at få viden om 
deres erfaringer med indsatsen

• Dernæst skal du være med til at finde ud af, hvordan 
vi bedst laver brugerundersøgelsen

• Bagefter skal du hjælpe med at indsamle data, fx gen-
nem interviews, workshops og/eller fokusgrupper

• Slutteligt skal du være med til at bearbejde de indsam-
lede data og formidle resultaterne til relevante aktører, 
fx jobcentre, behandlingspsykiatrien og brugerorgani-
sationer

For at give dig kompetencer til dette arbejde, vil du i ansæt-
telsen få viden om forskning, dataindsamling, analyse og 
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formidling og du vil også løbende blive bedt om skriftligt 
at reflektere over, hvordan det er for dig at være involveret i 
undersøgelsen.

Det er et krav, at du har erfaringer fra IPS-indsatsen, som du 
er villig til at dele ud af, ligesom du skal have lyst til at sam-
arbejde med andre om at lave brugerundersøgelsen. Det er 
ikke en forudsætning, at du har viden om eller erfaring med at 
lave undersøgelser. Forskerne, der er tilknyttet projektet, har 
det overordnede ansvar for forskningsprocessen. Dit primæ-
re ansvar er at komme med input til forskningsprocessen ud 
fra dine egne erfaringer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som timelønnet forskningsmedarbejder.

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mel-
lem Finansministeriet og HK. Timelønnen er afhængig af  
uddannelsesbaggrund og tidligere beskæftigelse inden for 
kontorfaget. Arbejdstiden aftales nærmere og vil variere i 
forhold til de konkrete opgaver. Der kan forventes en gen-
nemsnitlig arbejdstid på 4 timer om ugen. 

Ansættelsesstedet er Professionshøjskolen Metropol, Kron-
prinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg, hvor de fleste 
møder vil finde sted. Ligeledes vil der være hjemmearbejde 
samt rejseaktivitet i forbindelse med indsamling af  informati-
oner i Silkeborg, København og Frederiksberg. Rejseudgifter 
vil blive dækket af  projektet.

Vil du vide mere?
Læs mere om Metropol og Institut for Socialt Arbejde på 
www.phmetropol.dk og se mere om Professionshøjskolen 
Metropols strategi 2020 her: https://www.phmetropol.dk/
om+metropol/strategier. 
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For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til 
at kontakte Julie Rahbæk Møller på mail: jura@phmetropol.
dk eller tlf.: 4075 3336

Interesseret?
Send din ansøgning og CV til Julie Rahbæk Møller på oven-
stående mailadresse.
Ansættelsen sker med tiltrædelse 1. april 2018 og løber frem 
til 15. juli 2019.
Der er ansøgningsfrist onsdag den 23. februar kl. 9.00 og 
samtaler forventes afholdt i uge 10.
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BILAG 3:

Invitation til 
IPS-kandidaterne om 
deltagelse i studiet

Københavns Professionshøjskole Oktober, 2018
Kronprinsesse Sofiesvej 35
2000 Frederiksberg

Invitation til undersøgelse af  IPS-indsatsen

Kære IPS-deltager

På Københavns Professionshøjskole (socialrådgiveruddan-
nelsen) er vi i gang med at evaluere IPS-indsatsen set ud fra 
jeres perspektiv. Det betyder, at vi gerne vil tale med jer om, 
hvad I synes om at deltage i indsatsen.

Vi er et hold på fire, som arbejder med undersøgelsen. To 
af  os er forskere fra Københavns Professionshøjskole og to 
er selv deltagere i IPS og ansat som forskningsassistenter. Vi 
kontakter jer via jeres IPS-konsulenter, men de er ikke en del 
af  vores undersøgelse. Omdrejningspunktet er jeres oplevel-
ser, tanker og erfaringer. 

Vores spørgsmål vil for eksempel handle om: 

• Hvordan har I oplevet IPS-forløbet i forhold til andre 
erfaringer?

• Hvilken betydning har det haft for jer, at indsatsen er 
langvarig og går på tværs af  jobcenter og psykiatri?
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• Er der noget, der har været særligt svært ved at være i 
IPS og måske noget, I synes kunne gøres anderledes?

Vi er både interesserede i at høre om de gode elementer ved 
IPS, men også om dét, der ikke har fungeret for jer. Det, som 
I fortæller os, kommer ikke videre til jeres IPS-konsulenter, 
men vil blive indarbejdet i undersøgelsen i anonymiseret form.

Flere muligheder for deltagelse
Der er flere måder, I kan deltage på. I kan være med til en 
rundbordssamtale med 4-8 deltagere en eftermiddag, hvor vi 
vil diskutere forskellige emner, som er relevante for at finde 
ud af, hvordan indsatsen fungerer. Det vil foregå enten i Psy-
kiatriens Hus eller i Jobcenter Silkeborg. Vi afholde et møde 
begge steder, så I vil få mulighed for at vælge, hvor I helst vil 
være.

Hvis ikke I har lyst til at deltage i en større gruppe, så kan I 
vælge at blive interviewet eller mødes til en uformel samtale 
over en kop kaffe eller på en gåtur.  

Det betyder ikke så meget, hvor meget I har at sige. Hvis I 
kun har lyst til mødes til en samtale i en halv times tid er det 
helt fint. Vi kan bruge alle jeres kommentarer. 

• Den første rundbordssamtale afholdes i Psykiatriens 
Hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg, mandag den 15. ok-
tober kl. 13.00 – 15.00. Vi byder på kaffe og kage og du 
får lokalenummer ved tilmelding. 

• Den anden rundbordssamtale afholdes hos Jobcenter 
Silkeborg, Stagevej 9, 8600 Silkeborg, tirsdag den 16. 
oktober kl. 10.00 – 12.00. Vi byder på kaffe og kage og 
du får lokalenummer ved tilmelding.

Hvis I ikke har lyst til at deltage i et rundbordsmøde, men 
gerne vil tale med os på tomandshånd, så skal I endelig kon-
takte én af  os.
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I skal give samtykke til at deltage i undersøgelsen, men det 
I fortæller os bliver skrevet ind i en større sammenhæng, så 
man ikke vil kunne genkende jer. I bliver derfor ikke genken-
delige for jeres IPS-konsulent eller andre, der læser undersø-
gelsen. 

Hvis du har lyst til at deltage i undersøgelsen på den ene eller 
anden måde – eller bare gerne vil vide mere – så er du vel-
kommen til at ringe eller skrive til os. Vores kontaktoplysnin-
ger står nedenfor.

Venlige hilsener
Sidse, Jesper, Inge og Julie

Julie Rahbæk Møller
Lektor, Københavns Professionshøjskole
Email: jura@phmetropol.dk
Tlf.: 40753336

Sidse Rubens le Fevre
IPS-kandidat
Forskningsassistent 
Email: sife@phmetropol.dk
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Jesper Egholm Andersen
IPS-kandidat
Forskningsassistent
Email: jesperandersen777@yahoo.com

Inge Storgaard Bonfils
Lektor, Københavns Professionshøjskole
Email: inbo@phmetropol.dk 
Tlf.: 51380476
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